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WSTĘP 

Kiedy ktoś przyjeżdża po raz pierwszy do Bengalu Zachodniego wi-
dzi, że o Panu Gaurandze i jego towarzyszu Nityanandzie mówi się tu 
zadziwiająco często i podniośle – parama karuna pahu dui jana nitay 
gauracandra – Ci dwaj święci są najbardziej miłosiernymi osobami 
jakie możemy spotkać – brzmi jedna z pieśni bengalskich. Łatwiej jest 
pokornym Bengalczykom kierować swoją wdzięczność bezpośrednio 
do Gaurangi, niż znosić świadomość, że coś w tym świecie jest ich 
własnością.
Powszechnie o białym turyście mówi się saheb – blady – słowo to 
kryje wiele znaczeń. Dotyczy ono turysty przybyłego z daleka, który 
bardzo często ma blade pojęcie o rzeczywistym duchowym szczęściu, 
które tu jest tak powszechne i osiągalne na wyciągnięcie ręki. Specjal-
ną premię sympatii otrzymuje się w Bengalu nie tylko za zrozumienie 
szczęścia płynącego z tańczenia i śpiewania – hare krsna hare krsna 
krsna krsna hare hare hare rama hare rama rama rama hare hare – ale 
również za znajomość kilku choćby bengalskich zwrotów, gdyż w tym 
kraju można bardzo łatwo zdobyć przychylność mówiąc np. – ami 
bangla dźani na – ja nie mówię po bengalsku.
Znajomość kilku zwrotów bengalskich bardzo pomogła mi podczas 
mojej samotnej wyprawy do Bengalu. W Kalkucie wylądowałem 
późnym wieczorem. Lot z Warszawy do Dheli, a potem za pomocą 
lokalnych już linii z Delhi do Kalkuty dał mi mocno w kość. Byłem 
tak zmęczony, że miałem ochotę rozwinąć kocyk i położyć się w ho-
lu lotniska, tak jak zwykle robią to indyjscy biznesmeni, turyści, czy 
pielgrzymi, kiedy pragną odpoczynku. Przestrzegano mnie jednak, że 
tak beztroski odpoczynek może się skończyć utratą bagażu. Poczu-
łem wielką ulgę, gdy taksówkarz, przysłany z Mayapur (okolice  Na-
vadvipy) przez mego starego przyjaciela Marka, zjawił się z typowym 
beztroskim uśmiechem. Ami polako, ami mayapur lakbe – jestem po-
lakiem i chcę do Mayapur – wydukałem. Po chwili siedziałem już na 
przednim siedzeniu Tata Sumo.
Z Kalkuty do Mayapur prowadzi wąska szosa, jakże różna od euro-
pejskich autostrad. Pomimo wielkiego zmęczenia moja głowa cho-



4

dziła dookoła, nie mogłem uwierzyć, że jestem daleko od Polski w tak 
egzotycznym miejscu. Po prawie pięciu godzinach jazdy dotarliśmy 
na miejsce. Była czwarta godzina rano. Lekka mgiełka otulała okolice 
Navadvipy. Nava – znaczy dziewięć, dvipa – wysp. Dziewięć wysp, 
które tworzą mistyczny kwiat lotosu. Przez lokalnych dham wasih 
(mieszkańców) i pisma święte ziemia ta uważana jest za miejsce roz-
rywek Boskiego Złotawego Pana (Gaurangadewa). Pomyślałem – jeśli 
wierzyć w lokalne oznajmienia, to nie tak dawno, bo 500 lat temu po 
tej ziemi stąpał Bóg. Skłoniłem się w przypływie szacunku dla tego 
niezwykłego miejsca. Tu czeka mnie przygoda życia – gdzieś w głębi 
serca czułem, że w tym miejscu nie można być obojętnym na sprawy 
życia duchowego. 
Duchowość może być rozumiana wielorako, dla mnie jest to postawa 
pełna nasłuchiwania i gotowości do służenia. Wiem po co tu przy-
jechałem. Nie przyjechałem tu jako turysta, chcę służyć żyjącym tu 
najszczęśliwszym ludziom i od nich uczyć się jak być spokojnym, 
radosnym, prostym w swych życiowych zwyczajach, nie prostackim, 
entuzjastycznym, jednym słowem – spełnionym.
Śringa – tak nazywany przez Bengalczyków – mój stary przyjaciel, któ-
ry zaprosił mnie do Mayapur stał z otwartymi ramionami w drzwiach 
swego domu, była 4 rano, wiedziałem, że zerwał się wcześnie z mego 
powodu. Kiedy się witaliśmy miałem łzy w oczach, już nie pamiętam 
jak dawno temu widzieliśmy się po raz ostatni. Jego opiekuńczość 
jest ponad opieką ojcowsko/matczyną, nie ma przesady z mej strony 
kiedy to piszę. Jeśli zapytacie mnie czy są przykłady osób, które są 
w ciągłej gotowości do pomagania innym, to Śringa z pewnością się 
do nich zalicza. Przekraczając próg jego domu, poczułem całkowitą 
ochronę i spokój, poczułem się jak w wymarzonym miejscu.
Śringa bez mej zgody nagrzał mi wody do kąpieli, oddał swój najlep-
szy pokój i utulił do snu. 
Poranek przyszedł bardzo szybko. Wykąpałem się, ubrałem się w tra-
dycyjne szaty mnicha (dhoti) i ruszyłem do Candradaya Mandiry 
(Księżycowej Świątyni). Blask księżyca wpływa kojąco na atmosferę, 
podobnie każdy spragniony duchowych odkryć przekraczając bramę 
Księżycowej Świątyni czuje jak jego dotychczasowe pragnienia, tro-
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ski, tęsknoty, wspomnienia, przestają być istotne, gdyż oto w duszy 
rozpoczyna się wieczny festiwal szczęścia, w którym słychać śpiew:
„Wszelka chwała Panu Caitanyi, który jest księżycem Navadvipy 
i synem matki Saci! Wszelka chwała Avadhucie, Nityanandzie Rayi! 
Wszelka chwała Najwyższemu Panu, Sri Advejcie Prabhu! Wszelka 
chwała Gadadharze Pandicie i Srivasowi Pandicie! Wszelka chwała 
Navadvipa-dhama, która jest esencją wszystkich dhama! I wszelka 
chwała mieszkańcom Navadvipy, którzy są towarzyszami Gaurangi!”
Hare Kryszna Hare Kryszna Kryszna Kryszna Hare Hare
Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare
Te wiejskie bengalskie pieśni otwierają nie tylko bramę świątynną, 
ale również bramę do świata duchowego. Jest to tutejszą tradycją, iż 
każdy vaisnava (święty) zaczynając swoją wypowiedź najpierw ofia-
rowuje pokłony stopom wszystkim wielbicielom Gaurangi, kłania się 
świętej ziemi, wskazuje iż nawet najpotężniejsze istoty nie są w stanie 
oddać chwał Boga i Jego siedziby.
Kiedy wszedłem do największej świątyni w Bengalu Zachodnim 
w oddali spostrzegłem mego przyjaciela Śringe, który pogrążony był 
w modlitwie. Podszedłem do niego, a on przerwał medytację. Obraz 
tego jak można dobro innej żywej istoty przedłożyć nad własnym, 
przemknął mi w umyśle. Byłem zły na siebie, że przerwałem mu mo-
dlitwę.
Śringa, mimo iż wygląda na młodzieńca, smukły, tryskający duchową 
energią, o pięknych niebieskich oczach, słynie z tego, iż bez zbędnych 
pytań i owijania w bawełnę przechodzi do tematów istotnych. W je-
go postawie przebija spokój wrodzony wielbicielom Kryszny, a jego 
spojrzenie jest głębokie.
- W dzisiejszych czasach osoby odbywające podróże reprezentują 
różne nastawienie co do odbieranego piękna otaczającego nas świata, 
często tu w świątyni widuję wiele osób. Są mnisi, miejscowi wieśnia-
cy i również turyści z odległych zakątków całego świata – rozpoczął 
Śringa, był to wstęp do dalszej naszej wymiany poglądów.
Starając się dotrzymać kroku, podchwyciłem:
- Jak określić, iż rzeczywiście odkrywamy klimat danego miejsca? 
Podróże, i wraz z nimi dzielenie się doświadczeniem jest jednym ze 
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sposobów naszych wzajemnych relacji, też i postępu na drodze do 
samorealizacji. Nasze spostrzeżenia pozwalają nam wiedzieć więcej 
i więcej, jak również uczestniczyć w rozmyślaniach poprzednich po-
koleń. Jak odczuwano przed nami i jakie doznania kierują obecnie 
najlepszym z przodujących ludzi?
- Masz rację, podróżnik odkrywca może postawić sobie takie pytania 
by wyprzeć błędne i nie potrzebne informacje tymi, które są prawdzi-
we i dobre, gdyż prowadzą go w prostej linii do szczęścia. Tak rozu-
miem powołanie do odkrywania, poznawania i doświadczenia. Oce-
na odkrycia uzależniona jest od tego jakie uczucia są nam dane, które 
z nich są lepsze, a które gorsze, to znaczy, które są nam bardziej po-
trzebne do szczęścia, a które mniej. Oddając jak najwierniej panujący 
klimat, nie tylko geograficzny, ale i duchowy, będąc przewodnikiem
wielu wycieczek często dzielę się tym co widuję tu na co dzień.
- W każdym okresie historycznym i w każdej kulturze ludzkiej istnie-
je najwyższa wartość, najwyższy cel i sens życia jaki osiągnęli ludzie 
w danym społeczeństwie, to zrozumienie określa najwyższy rodzaj 
szczęścia, do którego i my możemy dążyć – pomyślałem i dodałem 
na głos – Niewątpliwie by zrozumieć tutejsze klimakterium potrzeb-
na jest odpowiednia świadomość religijna. Gdyż kiedy ty mówisz 
o szczęściu, rozumiem, iż mówisz o szczęściu nie pochodzącym 
z chęci samozadowolenia, z egoistycznego zadowolenia swych zmy-
słów, tak?
- Tak, to prawda, świadomość istnienia Boga jest naturalnie wyrażana 
przez vaisnavów zamieszkujących Bengal, jednak może się okazać, iż 
dla przybyszów żądnych przygód i głębszych doświadczeń podobna 
świadomość może być bardziej lub mniej odczuwalna. Jeśli wydaje się 
nam, iż brakuje nam takiej świadomości religijnej, nie znaczy to, że 
brak jej nam w istocie, lecz może nie chcemy jej widzieć. Nie chcemy 
jej widzieć dlatego, iż czujemy się zdemaskowani, iż wcale nie żyjemy 
w zgodzie z nią.
- Czy możesz to wyjaśnić?
- W każdym społeczeństwie istnieje silniejsza bądź słabsza kultura re-
ligijna. Skoro istnieje taka kultura, która niczym rzeka płynie w okre-
ślonym kierunku, to znaczy, iż członkowie tej kultury mniej lub bar-
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dziej świadomie podążają w danym kierunku. W naszych czasach 
religie dość powszechnie uważa się za przeżytek i zabobon, dlatego 
naturalnie nie będzie tak, iż nagle wszyscy wspólnie odzyskają świa-
domość Boga, podług której można by właściwie spojrzeć na świętą 
ziemię Navadvipy. Wiedz jednak, świadomość Boga może wzbogacić 
i zaspokoić ciekawość wynikającą z innego spojrzenia na ten skrawek 
lądu.
Już na samym początku swej wyprawy obiecałem sobie, iż nie będę 
zwykłym turystą, który wymiesza pojęcia kultu religijnego ze świa-
domością religijną i będzie patrzył na Bengal z zewnątrz nie dostrze-
gając głębi jego kultury. Gdyż niezależnie od powierzchownej opinii 
czasem wyrażanej przez tzw. wykształconych ludzi – musimy uznać 
istnienie świadomości Boga u osób tu żyjących, a nie tylko i wyłącz-
nie kultu jaki może być w podobny sposób spełniany przez katolików, 
protestantów, muzułmanów, itd.
Po porannym powitaniu Kryszny w świątyni udaliśmy się razem na 
śniadanie do domu Śringi.
Śniadanie to mało powiedziane, Śringa wraz z żoną przygotowali ist-
ną ucztę na którą zaproszeni byli wszyscy, którzy chcieli i którzy byli 
w pobliżu. Wszystko smakowało wybornie:
- Subji z kareli (warzywo przypominające ogórka i gorzkie jak cyko-
ria),
- Sałatka owocowa z ciku (owoc przypominający ziemniaka, a sma-
kujący nutą gruszki i figi) i bananów (banany są dwa razy mniejsze od
tych znanych nam w Polsce, a za to cztery razy słodsze),
- Mleczko kokosowe z malaja (dojrzały kokos, którego miąższ przy-
pomina galaretkę i smakuje wybornie),
- Catney z świeżych wiórów kokosowych z pomidorami.
- Capati (placki z mąki, soli i wody – zastępuje chleb, którego tu 
w ogóle nie ma)
Po śniadaniu, był czas na lekki odpoczynek. Śringa nie pozwolił mi 
pozmywać naczyń i kiedy szedłem do pokoju zobaczyłem jak przyj-
mował gościa. Był to cokidar (ochroniarz), którego rozbolała głowa na 
służbie. Śringa jest znany wszystkim miejscowym mieszkańcom, jego 
dom jest zawsze otwarty dla każdego, udziela on pomocy medycznej  
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a czasami finansowej, i tym razem nie zawiódł przybysza. Cokidar
dostał proszek od bólu głowy i z uśmiechem poszedł do dalszej pracy, 
a ja poszedłem do swego pokoju i zacząłem się zastanawiać:
- Przybyłem tu z odległego miejsca, z Polski, gdzie ogólnym pojęciu 
ludzie, żyją zupełnie inaczej, tak jak mówił Śringa by zrozumieć świa-
domości Kryszny, Boga, Najwyższej Osoby należy iść śladami vaisna-
vów bengalskich. Nadszedł czas by oprócz mej podróży jaką odby-
wałem zewnętrznie wejść w medytację i doprowadzić do duchowego 
wymiaru podróży po Navadvipie. Otworzyłem książkę i zacząłem 
czytać.
Drogi Czytelniku trzymasz w ręku książkę, która jest opisem chwał  
Navadvipy. Książka ta została napisana przez Bhaktiwinoda Thakurę.
Zapraszam Cię do wspólnej lektury. Razem możemy wejść w głęboką 
medytację w jaką wprowadza Śrila Bhaktiwinod Thakur.
Może się zdarzyć, że będziesz się zastanawiać, nad głębią oznajmień 
w niej zawartych, początkowo umysł może nie być w stanie zaakcep-
tować tak radykalnych stwierdzeń, które tu znajdzie, może pomyśleć, 
że są to zabobony, część lokalnego folkloru, przejaskrawienia, które 
mają zachęcać do dewocji lokalną ludność. Z drugiej strony Drogi 
Czytelniku, jeśli chcesz badać naukowo to o czym usłyszysz, wypada 
teoretycznie przyjąć założenie, iż wszystko o czym będziesz czytał jest 
prawdą. Sprawdź na samym sobie co się stanie. Razem dokonajmy 
swoistego eksperymentu naukowego. 
Zacznijmy czytać, i pozwólmy słowom Śrila Bhaktiwinoda wpływać 
wprost do naszego serca.

      Wydawcy
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PARIKRAMA-KHANDA

Rozdział 1
Gloryfikacja

Wszelka chwała Panu Caitanyi, księżycowi Navadvipy, synowi matki 
Saci! Wszelka chwała Nityanandzie Rayi, Avadhucie! Wszelka chwa-
ła Advaita Prabhu, Najwyższemu Panu! Wszelka chwała Gadadharze 
i Śrivasovi Pandicie! Wszelka chwała Navadvip Dham klejnotowi ko-
ronnemu wszystkich dham! Wszelka chwała mieszkańcom Navadvi-
py towarzyszom Pana Gaurangi! 
Ofiarowując pokłony do stóp wszystkich wielbicieli teraz pokrótce za-
pisze chwały Navadvipy.
Nawet Półbogowie na czele z Panem Brahmą i Śivą nie znają nieogra-
niczonych chwał Navadipy. Nawet tysiąc ustny Sesa nie może w pełni 
opisać chwał tej świętej ziemi. Jak ja nieznacząca żywa istota mogę to 
uczynić? Niemniej jednak pragnienie Caitanyi jest potężne i zgodnie 
z Jego wolą wielbiciele dali mi polecenie. Dlatego dzięki łasce wielbi-
cieli opiszę teraz chwały Navadvipy.

Chciałbym wspomnieć o ważnym temacie. Ponieważ jest on poufny, 
waham się go wyjawić. Ale z innej strony nie jestem w stanie go zataić 
ponieważ Pan Caitanya poinstruował Swoich wielbicieli aby rozpo-
wszechniali chwały Jego rozrywek i siedziby po Jego odejściu. Mimo, 
że Sri Caitanya jest najbardziej ukryty z pośród wszystkich avatarów, 
ja dobrze wiem, że jest On wszystkim. Ale ponieważ Jego poufne czyn-
ności są opisane w pismach w sposób niejednoznaczny, osoby pozba-
wione świadomości Boga nie są w stanie ich doświadczyć. Przez długi 
czas Mayadevi (energia iluzoryczna) ukrywała poufne pisma, które 
opisują zabawy Pana Caitanyi. Te tematy są opisane zarówno w pi-
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smach, które są zamanifestowane, jak i nie zamanifestowane, również 
są porozrzucane w różnych miejscach w wielu świętych tekstach. Za-
słaniając oczy uczonym, Maya trzymała te pisma ukryte, z dala od 
widoku. Jakkolwiek, posłuszna służka Mayadevi, zrozumiała pragnie-
nie Pana po tym, kiedy Gauranga zakończył Swoje rozrywki na Zie-
mi. Zdjęła zasłonę iluzji z oczu żywych istot i odkryła wewnątrz tego 
materialnego świata prawdziwą naturę Sri Gaurangi. W ten sposób 
ukryte znaczenie pism zostało łatwo odkryte i argumenty hamujące 
zrozumienie Pana Caitani zostały rozwiane. To wszechmiłosierny 
Nityananda Prabhu, odsłonił prawdę o Gaurandze w sercach żywych 
istot. Na Jego polecenie, Maya zdjęła okrycie iluzji tak, aby uczeni 
czyści wielbiciele mogli otrzymać cenny skarb pism świętych.
Ta osoba, która pozostaje wątpiącą pomimo wielu dowodów pocho-
dzących z pism, jest najbardziej nieszczęśliwą. Kiedy Nityananda 
Prabhu rozprowadzał łaskę, pomyślne żywe istoty zaakceptowały jego 
nauki i osiągnęły doskonałość szczęścia. Każdy powinien zrozumieć 
i poznać cechy nie wiernej żywej istoty; to ta, która za bardzo przeko-
nana jest o mocy własnej inteligencji. Taka osoba odrzuca łaskę Pana 
i przez siłę fałszywej logiki upada raz, za razem w bajoro iluzji, życie 
takiej osoby skazane jest na niepowodzenie.
- Przyjdźcie, dusze Kali-yugi! Porzućcie hipokryzje i po prostu przyj-
mijcie czystą, ekstatyczną miłość Sri Gaurangi! – W ten sposób Nity-
ananda Prabhu zwykł wołać raz za razem. Ale pomimo tego nieszczę-
śliwe żywe istoty nie zaakceptowały tego. Rozważmy teraz uważnie 
dlaczego ci ludzie nie zaakceptowali tak wspaniałej miłości Boga. 
W pogoni za szczęściem, żywe istoty w tym materialnym świecie po-
dążają za różnymi procesami takimi jak logika lub joga mistyczna. 
I w poszukiwaniu szczęścia niektóre z nich porzucają świat material-
ny, udając się do lasu, w międzyczasie królowie toczą zaciekłe wojny 
pomiędzy sobą. Pragnąc szczęścia inni uganiają się za kobietami i bo-
gactwem, podczas gdy inni zajmują się sztuką i nauką. W poszukiwa-
niu szczęścia inni odrzucają szczęście i uczą się tolerować problemy 
życia, a jeszcze inni po prostu topią się w oceanie. Wznosząc w górę 
Swoje lotosowe dłonie, Pan Nityananda zawołał:
- Przyjdźcie, żywe istoty! Porzućcie kłopoty związane z działaniem 
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dla owoców i suchym debatowaniem nad wiedzą materialną. I tak 
szukacie szczęścia, więc Ja dam wam szczęście bez proszenia o cokol-
wiek w zamian. W tym szczęściu nie ma kłopotu, straty czy bólu. Po 
prostu intonujcie imię Gaurangi i tańczcie bez niepokoju. Nie można 
porównać tego szczęścia do czegokolwiek innego. To szczęście jest 
czystą, wieczną ekstazą – poza wszelką iluzją.
W ten sposób, Nityananda Prabhu prosił każdego aby przyjął czystą, 
ekstatyczną miłość. Pomimo tego, osoby godne pożałowania pod 
wpływem wcześniejszych grzesznych czynności nie chciały nawet 
tego. Co się stanie jednak, gdy ktoś choć raz wypowie imiona Gau-
rangi i Nityanandy? Efekt nieograniczonych czynności takiej osoby 
zostaje zniszczony.”
Posłuchajcie wszyscy jeszcze jednego poufnego tematu. Najbardziej 
odpowiednią rzeczą dla dusz wieku kłótni i hipokryzji (Kali-yuga) 
jest skarb Gauranga-lila (słuchania o przygodach Pana Gaurangi).
Gaurahari jest połączoną formą Radhy i Kryszny, którzy wraz z sa-
khi (swymi służkami) cieszą się wiecznie rozrywkami we Vrindavan. 
Prawda na temat wiecznych rozrywek Radhy i Kryszny i chwały Vra-
ja-dhama (siedziby Kryszny) są znane wszystkim przez pisma święte. 
A nieograniczone chwały świętego imienia Kryszny dzięki pismom 
świętym są znane przez ludzi w całym wszechświecie. Pomimo tego 
osiągnięcie miłości do Kryszny (Kryszna-premy) nie jest czymś po-
spolitym. Zastanówmy się nad pytaniem – dlaczego? Tutaj znajduje 
się sekret sekretów, którego nie mogą rozpoznać te żywe istoty, które 
są związane przez Maye. Ten kto nie osiągnął miłości do Boga po-
mimo tego, że oddawał cześć Krysznie narodziny po narodzinach 
z pewnością popełnił wiele obraz. Ponieważ tylko dzięki intonowaniu 
świętego imienia Kryszny bez obraz, osiągamy bezustanną Kryszna-
-premę.
Jednakże inkarnacja Sri Caitanyi jest najbardziej wyjątkowa. Dzięki 
Jego łasce szczera osoba nawet przepełniona obrazami może szybko 
osiągnąć miłość do Boga. Kiedy ktoś wypowiada imiona Nitai i Caita-
nya, Kryszna-prema zaczyna rozglądać się za nim. Obrazy nie prze-
szkadzają w jego postępie i w krótkim czasie zaczyna płakać powo-
dowany ekstazą czystej miłości do Boga. Dzięki łasce Pana Caitanyi, 
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wszystkie obrazy szybko uciekają, serce staje się czyste i miłość do 
Boga w pełni rozkwita. Ponieważ ludzie w Kali-yudze popełniają bez-
graniczną ilość obraz, które są trudne do powstrzymania, nie byłoby 
szansy dla nich. Jedyną  nadzieją jest intonowanie imienia Gaurangi. 
Dlatego w Kali-yudze nie widzę innej alternatywy poza Sri Gaurangą. 
To jest również oświadczenie pism świętych. Ponieważ Sri Gauracan-
dra pojawił się w Navadvipie, miejsce to jest najcenniejszym klejno-
tem ze wszystkich świętych miejsc.
Osoby, które popełniają obrazy podlegają karze w innych miejscach 
pielgrzymek, natomiast w Navadvip-dhama są oczyszczone. Przy-
kładem mogą być dwaj bracia Jagai i Madhai, którzy popełnili wie-
le grzechów. Pomimo tego otrzymali łaskę Nitaja i Gaurangi. Co tu 
mówić o innych miejscach, nawet we Vrindavan winowajca jest kara-
ny. Ale osoba, która popełniła setki obraz może bardzo łatwo otrzy-
mać łaskę Nityanandy Prabhu, by otrzymać ostateczne rozgrzeszenie 
w Navadvip-dhama. Z tego powodu mędrcy wychwalają bez końca 
Navadvip, które znajduje się w Gaura-mandala.
Ten kto żyje w Navadvip-dhama jest bardzo szczęśliwy, ponieważ 
osiąga on atrakcje do Kryszny. Ktoś kto planuję duchową podróż po 
Navadvipie uwalnia się od wszelkich grzechów. To co osiąga się przez 
podróż do wszystkich świętych miejsc pielgrzymek, jest osiągane po 
prostu przez pamiętanie Navadvipy. Pisma święte wyśpiewują:
- Osoba, która widzi Navadvipa-dham otrzymuje ekstatyczną miłość 
do Kryszny narodziny po narodzinach. Nawet jeżeli ktoś udaje się 
do Navadvipy aby osiągnąć materialny komfort poprzez spełnianie 
pobożnych czynności nie narodzi się ponownie. Śastra oznajmiają, 
że jeżeli ktoś przechadza się po Navadvipa-dham z każdym krokiem 
osiąga rezultat milionów aśvamedha-yajni, a ten kto żyje w Navadvip 
i intonuje mantry osiąga dźwięk Caitanya” jako swoją mantrę i łatwo 
uwalnia się od mayi. To co osiągają yogini w przeciągu dziesięciu lat 
w innych tirtha (miejscach pielgrzymek) jest osiągane w Navadvipie 
w trzy noce. To wyzwolenie, które w innych świętych miejscach osią-
ga się poprzez realizacje Brahmana można osiągnąć w Navadvipie po 
prostu przez kąpiel w Gangesie. W ten sposób wszystkie rodzaje wy-
zwolenia takie jak- salokya, sarupya, sarsti, samipya i nirvana- mogą 
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być odkryte w Navadvipie bez wiedzy opartej na przypuszczeniach. 
Padając do stóp czystych wielbicieli Navadvipy, Bhukti i Mukti (uoso-
biona materialna przyjemność i wyzwolenie ) pozostają tam jako po-
korne służki. Nie zważając na ich błogosławieństwa wielbiciele od-
rzucają je daleko. Pomimo tego one nie opuszczają stóp wielbicieli. 
Korzyści przebywania w siedmiu różnych świętych miastach może 
być osiągnięta przez pobyt w Navadvipa-dham w jedną noc. Pod-
sumowując, Navadvipa jest najlepszym świętym miejscem (tirtha). 
Przyjmując w niej schronienie, żywe istoty mogą przekroczyć Kali-
-yuge. W tym miejscu, Taraka, imię Ramy, które daje wyzwolenie 
i Paraka, imię Kryszny, które daje premę zawsze służą rezydentom 
dhama.
Aspirując aby otrzymać cień lotosowych stóp Nitai i Jahnavy, Bhakti-
vinoda śpiewa w szczęściu.
Tak Śrila Bhaktiwindoa Thakura kończy pierwszy rozdział swej książ-
ki opisującej chwały Navadvip.

Rozdział 2
Forma Dham

Wszelka chwała Panu Caitanyi, który jest księżycem Navadvipy 
i synem matki Saci! Wszelka chwała avadhucie, Nityanandzie Rayi! 
Wszelka chwała Navadvipa-dhama, która jest esencją wszystkich du-
chowych siedzib! Czy jest ktoś w stanie opisać Navadvipe w pełni? 
Navadvipa-dhama, która znajduje się wewnątrz Gaura-mandala jest 
obsługiwana przez Ganges, będąc usytuowana w wiecznej świetno-
ści. Ta Gaura-mandala ma obwód sto sześćdziesiąt osiem mil (268 
km), a przez jej środek przepływa Ganges. W centrum Gaura-man-
dali przyjmuje ona kształt kwiatu lotosu z setkami płatków. Obwód 
centrum tego kwiatu, który nazywa się Antardvipa wynosi 10 mil (16 
km). A obwód Navadvipy, która wygląda jak kwiat z ośmioma płatka-
mi, wynosi trzydzieści dwie mile (51 km). Zewnętrzny obwód Gau-
ra-mandali, która składa się ze stu płatków wynosi sto sześćdziesiąt 
osiem mil. Zgodnie z pismami świętymi średnica Gaura-mandali wy-
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nosi pięćdziesiąt sześć mil, o promieniu dwudziestu ośmiu mil. Cen-
tralnym punktem usytuowanym w Navadvipie jest Yogapitha, święte 
transcendentalne miejsce pojawienia się Pana.
Cały obszar Gaura-mandali jest zbudowany z cintamani, kamienia 
filozoficznego, który spełnia wszystkie pragnienia. Dhama jest kom-
pletnie duchowa, pełna wiedzy i szczęścia. Woda, ziemia, drzewa, 
wszystko w świętym dhama jest duchowe w przeciwieństwie do tę-
pej materii tego materialnego świata. W świętym dhama zawsze są 
obecne trzy duchowe energie Kryszny- sandhini, samvit i hladini. 
Oryginalna energia Kryszny, svarupa-sakti manifestuje się na te trzy 
sposoby. Spośród tych energii sandhini, która utrzymuje wszelką eg-
zystencje, doskonale funkcjonuje poprzez manifestowanie wiecznego 
dhama. W tej funkcji, dhama działa wiecznie jako miejsce lub wspar-
cie dla czynności i pojawiania się Pana. Wszystko to jest działaniem 
niepojętej energii Pana, która jest ponad materią i kompletnie trans-
cendentalna.
Ta osoba, która widzi tylko działanie materialnej natury w świętym 
dhama jest duszą uwarunkowaną pod wpływem ignorancji i iluzji. 
Kiedy zdolność widzenia słońca zakryta jest przez chmurę, może ona 
pomyśleć, że słońce jest zakryte. W rzeczywistości jednak słońce nig-
dy nie może zostać przesłonięte przez chmurę. W ten sam sposób, 
tylko ta osoba, której wizja jest okryta przez chmurę iluzji będzie wi-
dzieć transcendentalną formę Gaura-mandali jako przekształcenie 
energii materialnej.
Ktokolwiek zdobędzie łaskę Pana Nityanandy, który jest Panem ener-
gii sandhini może postrzec wszechszczęśliwą dhama jako całkowicie 
duchową. Święte rzeki jak Ganges i Jamuna oraz siedem świętych 
miast, którym przewodzi Prayaga usytuowane są w różnych miej-
scach wewnątrz Navadvipa-dhama. Ktoś kto jest wystarczająco szczę-
śliwy będzie  w stanie dostrzec, że Gaura-mandala jest bezpośrednio 
światem duchowym. Podążając za poleceniem Pana, Maya, która jest 
cieniem svarupa-sakti Pana, rozprzestrzenia wpływ iluzji. Zasłania 
ona oczy tych żywych istot, które odwróciły się od Pana w ten sposób, 
że są niezdolne do zobaczenia duchowych chwał dhama.
Te osoby, które zawsze przebywają w Gaura-mandali są najszczęśliw-
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sze w całym wszechświecie. Półbogowie z planet niebiańskich po-
strzegają ich jako czterorękich, posiadających piękne czarniawe ciała. 
Wewnątrz tych szesnastu kros Navadvipa-dham, liczni mieszkańcy, 
którzy są koloru złota, zaangażowani są ciągle w zbiorowe intonowa-
nie świętych imion Pana. Brahma i inni półbogowie zstępują z niebios 
aby oddawać im cześć na różne sposoby. Pan Brahma modli się:
- Kiedy przyjdzie do mnie szczęście, kiedy będę mógł narodzić się 
jako źdźbło trawy w Navadvipa-dhama. Gdy to nastąpi z pewnością 
otrzymam kurz z lotosowych stóp wielbicieli, którzy są zaangażowani 
w służenie lotosowych stóp Sri Gaurangi. Jaka szkoda, że Pan Caita-
nya oszukał mnie dając mi obowiązek zarządzania tym wszechświa-
tem. Kiedy więzy mojej karmy zostaną przecięte? Kiedy mój umysł 
zostanie oczyszczony, porzucając fałszywą dumę? Ostatecznie, kiedy 
nadejdzie ten dzień gdy zostanę czystym sługą przyjmując schronie-
nie lotosowych stóp Gaurangi? Ten dzień z pewnością usunie iluzje, 
która powoduje, że myślę o sobie jako o wielkim autorytecie i kontro-
lerze tego świata.
Różni półbogowie, mędrcy i Rudrowie zawsze zamieszkują różne 
miejsca w Navadvipie. Chociaż przez długi czas zaangażowani są 
w pokuty, nie są w stanie otrzymać laski Nityanandy. Dopóki ktoś nie 
porzuci cielesnej świadomości, i nie rozbudzi pokory wewnątrz swe-
go serca, dopóty skarb łaski Sri Caitanyi i Sri Nityanandy pozostanie 
niedostępnym, dotyczy to nawet takich osób jak Siva, czy Brahma. 
O bracie, po prostu słuchaj z wiarą i uwagą tego co mówię.
W tych duchowych tematach, powinieneś unikać przyziemnej logiki 
i argumentów, które są bezużyteczne i niepomyślne. Transcendental-
ne rozrywki Sri Caitanyi są głębokim oceanem, natomiast prozaiczna 
logika jest po prostu pełna kłopotów. Tak jak powłoka kwiatu bana-
nowca. Ktokolwiek chce przekroczyć ocean materialnej egzystencji 
dzięki logice i argumentom będzie się trudził nadaremnie. Otrzyma 
– nic. Ale poprzez porzucenie fałszywych argumentów i przez przeję-
cie wskazówek sadhu i śastr, wkrótce otrzyma Sri Caitanye.
Na polecenie Nityanandy Prabhu sruti (Vedy), smriti (Purany) i śa-
stra-tantry bezustannie śpiewają chwały Navadvipa-dhama. Dzięki 
czytaniu tych Pism Świętych i zaakceptowaniu słów wielbicieli, moż-
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na doświadczyć prawdy o Navadvipa-dham.
Wszystkie święte miejsca w Kali-yudze są niesłychanie słabe; tylko 
Navadvipa jest niezwykle silna. Pomimo tego, pod wpływem pra-
gnienia Pana, ta tirtha była niewidoczna przez długi czas, a jej chwały 
pozostawały nie odkryte. Kiedy wpływ Kali-yugi wzrósł naturalnie 
święte miejsca straciły swoją moc.
W tym czasie Najwyższy Pan, pragnąc dobra wszystkich żywych istot 
pomyślał:
-Po rozpoznaniu choroby, lekarz przypisuje odpowiednie lekarstwo. 
Odpowiednio silne lekarstwo jest podawane osobie z ciężką choro-
bą. Nie będzie żadnej ulgi bez silnego lekarstwa, ponieważ Kali-yuga 
stała się okropną i poważną chorobą. Jeżeli nie wyjawię chwał dhama, 
imienia i Mojej formy, które trzymałem w sekrecie, to w jaki sposób 
żywe istoty wyzdrowieją? Żywe istoty są Moimi sługami, a Ja jestem 
ich Panem. Jeśli Ja im nie pomogę, nigdy nie zostaną wyzwolone.
To mówiąc, Pan Caitanya pojawił się na Ziemi wraz ze Swoim imie-
niem, dhama(świętym miejscem) i towarzyszami. Pan obiecał, że za-
wsze będzie wyzwalać żywe istoty z problemów materialnej egzysten-
cji. Gauranga powiedział:
- Bez rozróżniania kto się nadaje, a kto nie, będę za darmo w rozpro-
wadzać skarb miłości, miłości, która jest rzadko osiągana nawet przez 
Pana Brahme. Zobaczę czy Kali będzie mógł zniszczyć te żywe istoty! 
Zamanifestuję Navadvipa-dhama i złamię zęby jadowe Kali poprzez 
zbiorowe intonowanie świętych imion Boga. Jak długo będzie intono-
wane Moje imię, Kali będzie pod kontrolą.”
Dzięki Swojej wewnętrznej duchowej mocy, mówiąc to, Gaurahari po-
jawił się w Navadvipie na początku Kali-yugi. Usuwając zasłonę iluzji, 
Gauracandra objawi Swoje wieczne rozrywki w Gaura-mandala. Nie 
widzę bardziej nieszczęśliwej, niż tej godnej pożałowania i nędznej 
osoby, która nie oddaje czci tak łaskawemu Panu jak Sri Caitanya i nie 
oddaje pokłonów przed niewyobrażalną dhama (duchową siedzibą ), 
jaką jest Navadvipa. Dlatego porzuć wszystkie inne pragnienia i po-
nęty. Po prostu skup swój umysł na Navadvipa-dhama.
Aspirując o schronienie w cieniu lotosowych stóp Nitai i Jahnava, 
Bhaktivinoda ujawnia te prawdy.
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Rozdział 3
Reguły Parikramu

Wszelka chwała Panu Caitanyi, który jest księżycem Navadvipy 
i synem matki Saci! Wszelka chwała avadhucie, Nityanandzie Rayi! 
Wszelka chwała Sri Adwejcie Prabhu! Wszelka chwała Gadadharze 
i Srivasowi Pandicie! Wszelka chwała Navadvipa-dhama, które jest 
esencją wszystkich dhama. Pojawiło się ono wraz z Gauracandrą.
Teraz bracia, posłuchajcie o miejscach, które opiszę i które znajdują 
się wewnątrz szesnastu krosa Navadvipa-dham.
Wewnątrz szesnastu krosa, obszaru Navadvipy istnieje wiecznie szes-
naście rzek. Na wschodnim brzegu rzeki Ganges znajdują się cztery 
wyspy, a na zachodnim brzegu pięć. Różne dopływy Gangesu otacza-
ją te wyspy i nadają tej dham niezwykły splendor.
Główna rzeka Ganges zawsze płynie pośrodku, podczas gdy inne po-
boczne rzeki wpływają jako jej różne dopływy. Niedaleko Gangesu 
płynie cudowna Yamuna,  a Sarasvati płynie wewnątrz innej rzeki. Na 
wschód od Yamuny rozciągają się strumienie Tamraparni, Kritamaly 
i Brahmaputry. Sarayu, Narmada, Sindhu, Kaveri, Gomati i Godava-
ri płyną szybko przez całą szerokość Navadvipy. Wszystkie te rzeki 
przecinają się tworząc dziewięć różnych wysp Navadvipy.
Podążając za pragnieniami Pana, czasami strumienie wysychają, 
a czasami dzięki Jego łasce koryta wypełniają się wodą; zgodnie z pra-
gnieniem Pana, czasami miejsce pokrywa się wodą, a potem dzięki 
Jego łasce to samo miejsce staje się znowu widoczne. W ten sposób 
dhama, bez końca odgrywa swoje rozrywki, by być zawsze objawio-
nym przed każdą szczęśliwą żywą istotą.
Jeżeli wielbiciel posiada poważne pragnienie w swoim sercu, wszyst-
kie wyspy i rzeki będą widoczne. Dzięki oddaniu, dhama jest czasami 
widoczna w snach, podczas medytacji lub dla gołego oka.
Wyspa, która znajduje się na złączeniu rzek Gangesu i Yamuny jest 
znana w sastrach jako Antardvipa. Wewnątrz Antardvipy znajduje 
swoje święte schronienie Mayapur, gdzie pojawił się Pan Caitanya.
Drodzy wielbiciele zaprawdę powiadam wam, że Mahavana, które 
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znajduje się pośrodku Goloki, jest tym samym co Mayapur w Nava-
dvipie.Svetadvipa, Vaikuntha, Goloka i Vrndavana przebywają w Na-
vadvipie przez cały czas.
Z polecenia Gauracandry, siedem świętych miast: Ayodhya, Mathura, 
Maya (Haridvara), Kasi, Kanci, Avanti (Ujjain) i Dvaraka są zawsze 
obecne w odpowiednich miejscach wewnątrz Navadvipy. Miasto 
Maya w Gangadvara ma oryginalną formę jako Mayapur w Navadvi-
pa-dhama. Chwały tego określonego miejsca są bogato wychwalane 
w Pismach świętych. Ta osoba, która chociaż raz odwiedzi Mayapur 
jest łatwo uwalniana od niewoli mayi. Ktoś kto przechadza się po 
Mayapur jest uwalniany od wpływu mayi i powtórnych narodzin.
Na północ od Mayapur znajduje się Simantadvipa. Sadhu i sastry wy-
jaśniają zasady parikramu – pielgrzymki wokoło Navadvipy. Po zo-
baczeniu (darsana) Mayapur w Antardvipie, uczeni wielbiciele udają 
się następnie w kierunku Simantadvipy, by potem zobaczyć Godru-
madvipę, która znajduje się na południe od Mayapur, a potem rado-
śnie udajemy się do Madhyadvipa. Po ujrzeniu tych czterech wysp na 
wschodnim brzegu powinno się przekroczyć Ganges w podniosłym 
skupieniu. Po spokojnej podróży po Koladvipie, powinno się zobaczyć 
Ritudvipa. Po zobaczeniu najpiękniejszej Jahnudvipy, pójdź zobaczyć 
Modadrumadvipa a potem Rudradvipa. Potem znowu przekrocz 
Ganges, i udaj się z powrotem do Mayapur pieszo. Tam, z pełnym 
szacunkiem wejdź do świątyni Jaganatha Misry i Sacidevi by zoba-
czyć Pana. To jest sposób na przeprowadzenie parikramu (okrążenia 
siedziby Pana). Ktoś kto podąża za tymi wskazówkami osiągnie nie-
ograniczone szczęście.
Każdy rozważa najlepszy czas wykonywania parikramu, który zaczy-
na się od tithi Makara-saptami do pełni księżyca lub purnimy w mie-
siącu Phalguna (luty/marzec).
Po zakończeniu parikramu, szczęśliwe osoby oglądają Mayapur pod-
czas urodzin Pana Caitanyi. Nitai i Caitanya obdarzają Swoją łaską 
i cieniem Swoich lotosowych stóp te osoby, które osiągnęły kwalifika-
cje do wykonywania służby oddania.
Pokrótce opisałem zasady parikramu, a teraz opiszę wszystko w szcze-
gółach. Dlatego, proszę słuchajcie. Ktokolwiek okrąża Gaura-manda-
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le, która ma sto sześćdziesiąt osiem mil, szybko osiągnie skarb gaura-
-premy.
Pragnąc osiągnąć cień lotosowych stóp Jahnavy i Nitai, Bhaktivinod 
objawia te prawdy.

Rozdział 4
Śri Jiva słucha o Navadvipa Dham

Wszelka chwała Panu Caitanyi, który jest księżycem Navadvipy 
i synem matki Saci! Wszelka chwała avadhucie, Nityanandzie Rayi! 
Wszelka chwała najlepszej z dhama, gdzie pojawił się Sri Caitanya. 
Jakiekolwiek korzyści osiągane dzięki przebywaniu we wszystkich 
innych tirtha mogą być osiągnięte przez pobyt w Navadvipie przez 
tylko jeden dzień.
Słuchajcie, o święci ludzie jak śpiewam opis parikramu wokół Nava-
dvipy, który odnosi się do Pism świętych. Oznajmienia sastr, słowa 
Vaisznawów, i nauki Pana- wszystkie trzy są moim życiem. Przyjmu-
jąc schronienie w tych trzech, opiszę zasady okrążania Navadvipy. 
Słuchajcie wszyscy!
Kiedy Sri Jiva Goswami jako młodzieniec opuścił swój dom w Can-
dradvipie, z wielkim zapałem wykrzyknął Nadia, Nadia!” Podróżując 
po drogach lamentował ze łzami w oczach, które wypływały jak stru-
mienie:
- O Gaurango! Nityanando! Jesteście życiem wszystkich żywych istot. 
Kiedy obdarzycie mnie Swoją łaską i kiedy będę mógł Was zobaczyć?” 
Raz po raz wykrzykiwał: O Navadipo, najlepsza ze wszystkich dhama 
(świętych miejsc), kiedy cię zobaczę?”
Było to zaskakujące, widok młodego, atrakcyjnego Jivy, który prak-
tykował nadzwyczajne wyrzeczenie. Jego serce było zawsze przepeł-
nione ekstatyczną miłością, kiedy tak podróżował. Wtedy, po kilku 
dniach znalazł się w Navadvipie. Widząc miasto z oddali, ofiarował
swoje dandavaty (pokłony do samej ziemi) i prawie stracił świado-
mość. Po pewnym czasie doszedł do siebie i drżąc z ekstazy wkroczył 
do miasta Navadvipy. Kiedy dotarł do Barakona-ghata zapytał:



20

- Gdzie jest Nityananda Prabhu? Proszę pozwólcie mi Go zobaczyć.
Jeden z wielbicieli dostrzegł wzniosły, emocjonalny stan Jivy Go-
swamiego i zaoferował, że zaprowadzi go do miejsca gdzie przebywa 
Nityananda. W tym samym czasie, Nityananda w wielkiej ekstazie, 
zaczął śmiać się głośno rozumiejąc, że Sri Jiva zbliża się do Niego. 
Kiedy Nityananda polecił Swoim sługom aby przyprowadzili Jive do 
Niego, wielu Vaisznawów poszło go zawołać. Widząc Jive zrozumieli 
jego tożsamość, ponieważ ciało Jivy przepełnione było ekstatycznymi 
symptomami. Jeden z nich przepełniony miłością wyjawił polecenie 
Nityanandy Prabhu. Słysząc tylko imię Nityanandy, Jiva padł na zie-
mie nieprzytomny. Po kilku chwilach podniósł się i wykrzyknął: – O, 
jak bardzo jestem szczęśliwy. Pomimo, że jestem najniższy z ludzi, 
otrzymałem łaskę Nityanandy Prabhu.
Ofiarowując swoje dandavaty tym wielbicielom z szczęśliwego serca,
powiedział:
- Jeżeli wy wszyscy obdarzycie mnie swoją łaską, wtedy otrzymam 
łaskę Nityanandy. To jest werdykt Pism świętych.
Widząc szczęście Jivy Goswamiego, niektórzy z Vaisznawów wzięli 
kurz z jego stóp i położyli na swoich głowach z wielkim szacunkiem. 
Potem wszyscy zabrali go do miejsca gdzie przebywał Nityananda.
Otoczony przez wielbicieli Nityananda mówił o Krysznie. Widząc tą 
transcendentalną postać Nityanandy, ciało Jivy doznało niezwykłych 
przemian pod wpływem emocji.
- Jaką cudowną postać wiedzę dzisiaj! – wykrzyknął i upadł nieprzy-
tomny.
Zdominowany przez wielkie współczucie, Nityananda podniósł Jivę 
i zaakceptował go jak Jego własnego.
Jiva był pokonany przez emocje. Stał ze złożonymi rękami i zaczął 
mówić do swojego Pana:
- Jesteś formą wszechświata, siedzibą wszechświata, Balaramą. Bę-
dąc nieznaczną żywą istotą, co mogę wiedzieć o Twoich cechach? Je-
steś moim wiecznym mistrzem, ja jestem Twoim sługą. Moją jedyną 
aspiracją jest cień Twoich lotosowych stóp. Ta osoba, która otrzyma 
Twoją łaskę łatwo osiągnie lotosowe stopy Sri Caitanyi i pogrąży się 
w wodach premy. Bez Twojej łaski nikt nie zdobędzie Gaura, nawet 
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jeśli będzie oddawał cześć Gaurandze przez sto żyć. Czasami Gauran-
ga może ukarać kogoś, ale Ty go ochronisz; ale jeżeli Ty kogoś skarcisz 
Gaura nigdy go nie zaakceptuje. Dlatego Panie tylko na mocy mo-
ich poprzednich czynności w służbie oddania, przyjmuję schronie-
nie Twoich lotosowych stóp. Bądź łaskawy i daj mi pozwolenie abym 
mógł zobaczyć Gaurangę i rozbudzić przywiązanie do Niego.
Kiedy Gauranga przybył do Ramakeli i zaakceptował moich wujków, 
byłem wtedy małym dzieckiem. W tym czasie moje oczy wypełniły 
się łzami. Kiedy ujrzałem postać Gaurangi, która od tego czasu zawsze 
pojawia się w moim umyśle, upadłem i ofiarowałem pokłony stopom
Gaurangi. Pogrążyłem się w wielkim szczęściu, kiedy dotknąłem Jego 
ciała. W tym czasie Pan powiedział mi abym studiował Pisma święte 
i po ukończeniu studiów udał się do Navadvipy, gdzie będę w stanie 
osiągnąć wszystko u stóp Nityanandy Prabhu. Pomimo, że jestem 
kimś nieznacznym, umieściłem to polecenie na swojej głowie i przy-
swoiłem tyle wiedzy ile potrafiłem. Ale chociaż studiowałem wszyst-
kie książki w Candradvipie, nie byłem w stanie wejść w kontakt z od-
powiednim nauczycielem Vedanty. Pan polecił mi abym studiował 
Vedante i ukazał kryszna-bhakti zgodnie z Vedanta-sutrami. Więc 
przybyłem do Navadvipy, do Twoich lotosowych stóp. Cokolwiek mi 
rozkażesz, wykonam to. Dzięki Twemu poleceniu, udam się do Jagan-
natha Puri i będę studiował Vedante pod kierunkiem Sarvabhauma 
Bhattacaryi.
Słysząc słodkie słowa Jivy, Nityananda Prabhu objął go i nie będąc 
w stanie powstrzymać się zaczął płakać:
- Posłuchaj Jivo tych poufnych słów. Rupa i Sanatana znają całą filo-
zofię. Pan polecił Mi abym powiedział tobie, żebyś zaniechał pobytu
w Puri. Każdy wie, że ty i twoi dwaj wujkowie są czystymi sługami 
Pana. Pan polecił, żebyś udał się do Varanasi i dokładnie przestudio-
wał Vedante pod kierunkiem Madhusudana Vacaspatiego. Stamtąd 
pójdź do Vrndavany, gdzie otrzymasz łaskę Rupy i Sanatany. Pod 
kierownictwem Rupy Gosvamiego, oddawaj cześć Ich Wysokościom 
Radha i Krysznie, dokładnie studiuj pisma święte takie jak Vedanta. 
Powinieneś nauczać, że Srimad Bhagavatam jest najwyższym pismem 
świętym oraz naturalnym komentarzem do Vedanta-sutry.
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„Poprzednio, Pan Caitanya obdarzył Swoją łaską Sarvabhaume Bhat-
tacarye i wyjaśnił mu Vedante zgodnie z tradycją Bhagavata. Następ-
nie Sarvabhauma przekazał tą wiedzę Madhusudanie w Puri. Z po-
lecenia Sri Caitanyi Mahaprabhu Madhusudana Vacaspati mieszka 
w Varanasi. Udaj się tam i zbliż się do niego.”
„Musisz wiedzieć, że zewnętrznie zachowuje się jak tradycyjny Ve-
dantysta i wiele zwolenników Sankaracaryi studiuje pod jego kierow-
nictwem. Jednakże, stopniowo obdarza ich swoją łaską przez obja-
śnianie nauk Gaurangi używając do tego Vedanta-sutr.”
„Teraz nie ma potrzeby do oddzielnego komentarza do Vedanta-sutr, 
ponieważ Bhagavatam wyjaśnia wszystkie sutry. Kiedy przyjdzie po-
trzeba na kolejny komentarz, Sri Govinda-bhasya zostanie wyjawio-
na. W tym samym czasie kiedy komentarz Pana otrzymał Sarvabhau-
ma, Gopinatha Acarya również go słyszał.
Później. Wiedz również, że dzięki pragnieniu Sri Caitanyi, Gopina-
tha Acarya urodzi się jako Baladeva Vidyabhusana i pokona w Jaipur 
wszystkich swoim filozoficznym komentarzem. W Jaipur będzie służył
Gaurandze poprzez napisanie Govinda-bhasyi i w ten sposób uwolni 
wszystkie żywe istoty z materialnego uwikłania. Twoi dwaj wujkowie, 
Rupa i Sanatana objawią tobie wszystkie te poufne tematy.”
Po wysłuchaniu Nityanandy Prabhu, Jiva Gosvami zaczął płakać 
i padł na ziemię nieświadomy.
Wtedy Nityananda obdarzył Jive łaską umieszczając Swoje lotosowe 
stopy na jego głowie. Dał mu duchową moc. Jiva zaczął tańczyć wśród 
zgromadzenia Vaisznawów intonując:
- Jaya Sri Gauranga! Jaya Nityananda Raya!”
Będąc świadkiem łaski Nityanandy, Srivas Thakura i inni obecni wiel-
biciele, wszyscy zaczęli tańczyć i intonować:
- Sri Gauranga! Nityananda!”
Opisywane miejsce zabrzmiało od wielkiej duchowej wibracji.
Po pewnym czasie Jiva był w stanie kontrolować swój taniec i Nity-
ananda posadził go niedaleko siebie. Jiva mieszkał w domu Srivasa 
,ale wieczorem znowu zobaczył Nityanande Prabhu. Podczas gdy 
Nityananda siedział sam, śpiewając chwały Pana Gaurangi, Jiva pod-
szedł i upadł do Jego lotosowych stóp. Wielkim pragnieniem Nity-
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anandy było by Jiva siedział bardzo blisko Niego. Jednakże Jiva stał się 
świadomy swojej upadłej pozycji. Złożył swoje dłonie i powiedział:
- Panie, bądź łaskawy dla mnie i opisz podstawowe prawdy o Nava-
dvipa-dhama.”
Pan Nityananda odpowiedział:
- O Jivo, powiem ci, ale powinieneś trzymać te głębokie tematy we-
wnątrz swego serca. Nie rozprzestrzeniaj ich tu i tam. Będą one roz-
głoszone kiedy nasz Pan zakończy Swoje rozrywki.Ta Navadvipa jest 
najlepsza z dham. Przekraczając rzekę Viraja i blask Brahmana, poza 
planetami Vaikuntha osiągamy Svetadvipe, Sri Goloke. Przenikając 
dalej docieramy do Gokula Vrndavany, lub Krysznaloki.
Ta Krysznaloka egzystuje w dwóch stanach emocjonalnych. Rasa 
rozszerza się w formach madurya i audarya, słodkości i szczodrości. 
Audarya ma swój byt wewnątrz maduryi w pełni, a madurya egzystu-
je wewnątrz audaryi w całym wymiarze. Ale tam gdzie madurya jest 
dominującym stanem, przez szczęśliwe osoby, miejsce to nazywane 
jest jako Vrndavana.
A przez wszystkie Wedy, miejsce gdzie audarya jest wiecznie dominu-
jąca, jest nazywane Navadvipą. Nie ma różnicy pomiędzy Vrndavaną, 
a Navadvipą, tylko manifestacja różnych ras czyni je innymi.”
„Dhama jest wiecznie doskonałą, w pełni duchowa i nieograniczona. 
Ci, których inteligencja jest zabarwiona martwą materią nie mogą jej 
osiągnąć. Ale pod wpływem hladini-sakti, energii kierującej szczę-
ściem, żywe istoty porzucają materialne ścieżki i dzięki mocy do-
skonałej wiedzy osiągają swoje duchowe czynności służby oddania. 
Cała Navadvipa jest duchową manifestacją, ponieważ w tym świętym 
miejscu Sri Gauranga wykonał Swoje transcendentalne czynności.”
 Ludzie z materialną wizją patrzą na Navadvipe wykonaną z mate-
rialnych elementów; im maya zasłania wieczne dham. Tak napraw-
dę maya nie istnieje w Navadvipie, ponieważ to nie jest materialne 
miejsce pod wpływem czasu, nie ma tam żywych istot poddanych 
materialnym kłopotom. Ale, kiedy żywa istota związana zostaje przez 
czynności przynoszące korzyści, pod wpływem iluzji postrzega dham 
jako materialne miejsce.”
 W ten sposób przedstawiłem prawdę o Navadvipa-dhama. O Jivo, 



24

proszę rozważ wszystko to czystym sercem.”
Aspirując o schronienie w cieniu lotosowych stóp Nitai i Jahnavy, 
Bhaktivinoda ujawnia te poufne prawdy.
Czytając powyższy fragment przypomniałem sobie nauki Bhagavad 
gity taką jaką jest. W jednym ze znaczeń (6,47) Śrila Prabhupad pi-
sze
Bhakti-yoga jest kulminacją wszystkich rodzajów praktyk yogi. 
Wszystkie inne yogi są jedynie środkiem do osiągnięcia momentu 
bhakti w bhakti-yodze. Yoga właściwie znaczy bhakti-yoga; wszyst-
kie inne yogi są posuwaniem się naprzód w kierunku przeznacze-
nia bhakti-yogi. Droga samorealizacji od karma-yogi do kulminacji 
w bhakti-yodze jest bardzo długa. Początkiem tej ścieżki jest karma-
-yoga wolna od działania dla zysku. Kiedy karma-yoga zwiększa się 
o wiedzę i wyrzeczenie, to etap ten nazywany jest jnana-yogą. Kiedy 
jnana-yoga powiększa się o medytację o Duszy Najwyższej w sercu – 
poprzez różne procesy fizyczne – i umysł skupiony jest na Nim, nazy-
wa się to astanga-yogą. Kiedy natomiast ktoś przekracza astanga-yogę 
i dochodzi do istoty – Najwyższej Osoby Boga, Krsny – nazywane jest 
to bhakti-yogą, i jest to kulminacją. W rzeczywistości bhakti-yoga 
jest ostatecznym celem, ale aby przeanalizować bhakti-yogę dokład-
nie, należy zrozumieć też inne yogi.
Wobec powyższego by zrozumieć i w pełni docenić Navadvip Dham 
należy wznieść swoją świadomość do etapu bhakti.
Ciekawe jest to, że każdy z etapów procesu samorealizacji ma swój 
specyficzny charakter. Karma yoga – to uregulowane czynności przy-
noszące owoce/rezultaty, które potem możemy przeznaczyć na dobry 
cel. Czyli idziemy do pracy, zarabiamy pieniądze, płacimy nasze ra-
chunki. W sposób odpowiedzialny zajmujemy się członkami rodziny, 
wychowujemy dzieci, spełniamy pragnienia najbliższych, i wszelkie 
owoce naszego działania łączymy z Prawdą Absolutną, Bogiem, Naj-
wyższą Osobą.
Jnana yoga – polega na zaprzeczeniu karma-yogi. Porzucamy w niej 
relacje rodzinne, oddajemy się wyrzeczeniu i studiowaniu różnych 
aspektów Wed, przestajemy się przywiązywać do rzeczy doczesnych, 
polegamy na tym, że Prawda Absolutna jest kompletna i w sposób 
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kompletny zadba o wszelkie nasze potrzeby, które są ograniczone no 
niezbędnego minimum.
Astanga – yoga – całkowite pogrążenie się w medytacji o jaźni i doj-
ście do zrozumienia, że wszystko jest energią Boga. Zrozumienie, że 
Bóg w postaci Paramatmy rezyduje w każdej najmniejszej cząstce 
stworzenia materialnego. Na tym etapie zadowolenie czerpiemy z za-
przeczenia karmy i jnany, jesteśmy usatysfakcjonowaniu naszą we-
wnętrzną medytacją.
By przejść poszczególne etapy wznoszące nas do bhakti, trzeba cał-
kowicie zanegować każdy jeden, który właśnie przechodzimy. Jednak 
negacja ta nie jest bezmyślna, gdyż opiera się o zrozumienie holistycz-
ne. Przynajmniej powinna się opierać o takie zrozumienie.
Laik nie zrozumie pozornych sprzeczności i zacznie krytykować, co 
doprowadzi go do zniesmaczenia.
W stanie zniesmaczenia nie można rozkoszować się opisami chwał 
Navadvipy.
Ta myśl bardzo mocno utrwaliła się w mym przekonaniu. W czasie 
lektury zrozumiałem, jak bardzo ważny jest stan naszego umysłu, 
stan naszej świadomości.
Rozpoczynał się kolejny dzień naszych przygód w najświętszej ziemi 
Navadvipy.

Rozdział 5
Śri Mayapur i Antardvipa

Wszelka chwała Sri Caitanyi, który jest synem matki Saci! Wszelka 
chwała Nityanandzie, który jest życiem Jahnavy! Wszelka chwała Na-
vadvipie, która jest najlepsza z dhama, ponieważ Gauranga pojawił 
się tu w Kali-yudze.
Nityananda Prabhu zaczął mówiąc:
-„Słuchaj Moich słów, Navadvipa rozszerza się na ponad szesnaście 
krosy. Wewnątrz tych szesnastu krosy Navadvipy, która jest nie różna 
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od Vrndavana znajduje się dziewięć wysp, które tworzą ośmiopłat-
kowy lotos pływający na wodzie. Pośrodku ośmiu wysp lub płatków 
znajduje się Antardvipa. A pośrodku Antardvipy jest umiejscowiony 
centralny punkt, Mayapur. Wieczne rozrywki Pana Caitanyi mają 
miejsce wewnątrz Yogapitha, który jest usytuowany w okręgu May-
apur, którego obwód liczy sobie trzy i pół mili, a średnica trochę wię-
cej niż mila. Ponieważ Panca-tattva jest usytuowana
w Yogapitha jest to najbardziej chwalebne ze wszystkich miejsc.”
- Dzięki pragnieniu Pana to miejsce stanie się prawie niewidoczne 
pod wodami Gangesu. A później dzięki potężnemu pragnieniu Pana, 
dhama ponownie będzie odkryta i będzie lśnić blaskiem. Wieczna 
dhama nigdy nie może zostać stracona, ale może być tymczasowo za-
kryta, a później ponownie widoczna dla naszych oczu.”
- Mój godny czci Pan wiecznie rezyduje w Mayapur, które jest usytu-
owane na wschodnim brzegu Gangesu. Chociaż w oczach zwykłych 
ludzi, Visvambhara przyjął sannyase i opuścił Navadvip aby udać się 
gdzie indziej, tak naprawdę Mój Gauranga nigdy nie opuszcza May-
apur czy Navadvip. Wielbiciele są w stanie dostrzec Jego codzienne 
rozrywki. Ty Jivo, będziesz w stanie ujrzeć taniec Gaurangi.”
- Wokół Mayapur znajduje się cudowna Antardvipa, w której Brahma 
był w stanie ujrzeć Gaurange. O Jivo, jeżeli chcesz zobaczyć to wszyst-
ko, proszę udaj się na parikrama. Będzie to bardzo dobre dla ciebie.”
Słysząc słowa Pana, Jiva ze łzami w oczach upadł płasko jak kij przy 
stopach Nityanandy i poprosił:
- Okażesz prawdziwą łaskę temu niegodnemu biedakowi, jeżeli osobi-
ście zabierzesz mnie na parikrama.”
Słysząc prośbę Jivy, Nityananda Raya odpowiedział prosto: – Niech 
tak będzie.” – Tak odkrywając swój umysł Nityananda powiedział: 
– Jivo, zobacz dzisiaj Mayapur. Jutro będziemy oglądać je bardziej ob-
szernie.”
Mówiąc to Nityananda Prabhu powstał, a Jiva podążał za Nim z szczę-
śliwym sercem. Nityananda poruszał się powoli, ponieważ Jego cia-
ło było niesłychanie zaagitowane ekstatyczną miłością do Gaurangi. 
Nityananda Prabhu był pogrążony w ekstazie, a Jego czarująca forma 
była udekorowana złotymi ornamentami, które migotały i błyszczały.
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Te same stopy, których Brahma i Siva nie byli w stanie osiągnąć przez 
medytacje służyły Jivie po prostu dzięki łasce Sri Nityanandy. W ten 
sposób Jiva podążał za Panem zbierając kurz ze stóp Pana i smarując 
nim swoje ciało. Podążał pogrążony w wielkim szczęściu. Weszli do 
domu Jagannatha Misry i Nityananda przedstawił Jive u stóp matki 
Saci: – O matko, to jest wielkoduszny Jiva, szczęśliwy i drogi sługa 
Sri Caitanyi.” Kiedy Pan powiedział to, Jiva padł jak drzewo wyko-
rzenione podczas sztormu. Padając do stóp Saci, tarzał się po ziemi. 
Ukazał rożne symptomy ekstazy, które były poza kontrolą. Matka Saci 
łaskawie pobłogosławiła go i tego samego dnia w tym właśnie domu 
przyjęli prasadam.
Otrzymując polecenie od matki  Saci, Visnupriyadevi ugotowała wie-
le potraw z ryżu, warzyw, był czatnej i słodycze. Vamsivadana Dasa 
ofiarował bhoga uważnie Gaurandze. Isana Thakur poczuł wewnętrz-
ną przyjemność, kiedy aranżował miejsce do siedzenia dla Nityanan-
dy i podczas serwowania prasadam. W matczynym uczuciu, Saci po-
wiedziała:
- Moje dziecko Nityanando, proszę jedz w domu Swojej matki! Nie-
widoczny dla Ciebie, Gauranga zjadł to wszystko. Więc kiedy Ty jesz, 
mój umysł staje się bardzo szczęśliwy.”
Słysząc słowa Jego matki, Nityananda Raya jadł w wielkim szczęściu.
Po tym, jak Jiva przyjął pozostałości, wykrzyknął: – Jestem pobłogo-
sławiony przyjmując prasada w domu Caitanyi Mahaprabhu w May-
apur.”
Po posiłku, Nityananda opuścił lotosowe stopy Sacidevi. W tym cza-
sie zabrali do swej grupy Vamsivadana Dasa. Po tym jak Jiva ofiarował
respekt u stóp Vamsi, Nityananda przedstawił go Jivie: – Wielbicie-
le wiedzą, że ten Vamsivadana jest nikim innym jak drogim fletem
Kryszny, dzięki któremu żywe istoty czują atrakcję do Kryszny. Pó-
zniej rozwijają wielkie pragnienie aby osiągnąć taniec rasa.
Popatrz Jivo, Sri Caitanya zwykł sprowadzać nas do tego domu, cie-
szyliśmy się wieloma rozrywkami tutaj. Zobacz, tutaj jest świątynia 
Jagannatha Misry, gdzie zwykł codziennie czcić Pana Visznu. W tym 
domu, zwykliśmy służyć jego gościom. Zobacz tą altankę z Tulasi. 
Kiedy Gauracandra był nadal tutaj, wykonywał wszystkie obowiązki 
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Swego ojca. Opierając się na autorytatywnych słowach Vamsivada-
na, teraz Isana wykonuje te obowiązki każdego dnia. Tutaj i tam rosły 
drzewa nimby, które zniknęły pod wpływem dotyku Sri Caitanyi.”
Pan Nityananda ronił łzy opisując to wszystko Jivie i Vamsivadanie, 
którzy również zaczęli płakać. W międzyczasie pojawił się Srivasa 
Pandita aby zobaczyć co się dzieje. Wtedy w czwórkę opuścili dom Ja-
gannatha Misry i udali się na podwórko domu Srivasa Pandita, które 
znajdowało się dwieście metrów na północ. Z umysłem pełnym ra-
dości, Nityananda Prabhu odkrywał Jivie Gauranga lila. Jiva był po-
ruszony z miłości, kiedy rozpamiętywał rozrywki Pana, tarzał się po 
ziemi na podwórku domu Srivasa Pandita. Wstając z ziemi, zobaczył 
Gaurange tańczącego pośród Swoich zaufanych towarzyszy w sankir-
tanie. Advaita, Nityananda, Gadadhara i Haridasa tańczyli i śpiewali. 
Dołączył się do nich Suklambara i setki innych. Widząc to, Jiva stał 
się nieświadomy z powodu ekstatycznej miłości. Odzyskując świado-
mość nie był już w stanie przeniknąć do tej lila. Jiva Gosvami zaczął 
płakać i lamentować:
- Dlaczego nie narodziłem się trochę wcześniej? Nie miałem wystar-
czająco szczęścia aby cieszyć się rozkoszą takiego kir tanu! Jakkol-
wiek łaska Nityanandy jest bezgraniczna ponieważ dzięki Jego mi-
łosierdziu byłem w stanie otrzymać łaskę na krótki moment. Moim 
pragnieniem jest zostać tutaj na zawsze tak aby problemy materialnej 
egzystencji odeszły daleko. Ale polecenie Pana jest mocniejsze niż 
pragnienie sług! Moje serce bije bardzo mocno na myśl o opuszcze-
niu Mayapur!”
Następnie Nityananda zabrał Jive do domu Advaity, dwadzieścia me-
trów na północ:
- Jivo, zobacz dom Sita-natha, Advaita Acaryi, gdzie Vaisznawowie 
zwykli spotykać się aby dyskutować o Krysznie. Sri Advaita czcił 
Kryszne tutaj i wołając głośno przywołał największy skarb, Mojego 
Pana Gaurange.”
Po wytarzaniu się w tej świętej ziemi czterech naszych bohaterów 
udało się do domu Gadadhara, który stoi tylko dziesięć metrów na 
wschód. Z tego miejsca Nityananda pokazał Jivie różne domy towa-
rzyszy Pana Caitanyi. Po ujrzeniu domów społeczności bramińskiej, 
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udali się w radosnym nastroju nad brzeg Gangesu. Tam na granicy 
z Mayapur, Jiva zobaczył świątynię Vriddha Sivy.
Nityananda Prabhu powiedział:
- On jest strażnikiem Mayapur. To jest miejsce, gdzie energia Prau-
dha-maya, yoga-maya odpowiedzialna za duchową percepcję jest 
wiecznie usytuowana. Kiedy nasz Pan odchodzi, dzięki Jego pragnie-
niu Ganges zacznie przybierać. Wody Gangesu prawie całkowicie za-
kryją Mayapur na sto lat, a po tym  znowu opadną. Wtedy ponownie 
dzięki pragnieniu Pana to miejsce stanie się znaczące i ludzie będą 
żyć w Mayaur jak poprzednio. Wszystkie te ghaty na brzegu Gange-
su będą ponownie objawione i wielbiciele wybudują świątynię Pana. 
Z pośród nich jedna nadzwyczajna i cudowna świątynia zamanifestu-
ję swe oblicze, to z jej promieni wieczna służba dla Gaurangi będzie 
wszędzie nauczana.
Praudha Maya i Vriddha Siva ponownie się pojawia wykonując swoje 
obowiązki objawiając duchową dhama zgodnie z pragnieniem Pana.”
Słysząc to Jiva złożył dłonie i trzymając lotosowe stopy Nityanandy 
powiedział:
- O Panie, jesteś źródłem Seszy. Rozszerzasz się jako dhama i święte 
imię. Jesteś schronieniem dla różnych form Pana. Mimo, że działasz 
zgodnie z pragnieniem Pana to nadal jesteś guru dla wszystkich ży-
wych istot, a wszystkie energie spoczywają na Tobie. Oczywiście kto-
kolwiek rozróżnia pomiędzy Tobą, a Gaurangą jest uważany przez 
uczonych za drania. O wszechprzenikający Najwyższy Panie, zstąpiłeś 
aby objawić Swoje rozrywki. Jedna wątpliwość pojawiła się w moim 
sercu. Proszę powiedz mi, gdzie uda się Siva i jego towarzyszka, kiedy 
Ganges ukryje Mayapur.”
Nityananda odpowiedział:
- Posłuchaj Moich słów, Jivo. Proszę popatrz na ziemię znajdującą się 
po zachodniej stronie Gangesu. Ta wysoka piaszczysta wydma nazy-
wa się Paradanga. Żyje tam społeczność braminów. Na północ od tego 
miejsca znajduje się brzeg Gangesu, który znany jest uczonym jako 
Chinadanga. W tym miejscu będzie założona wioska, gdzie przez pe-
wien czas będzie rezydował Siva i jego energia. Kto jest w stanie opi-
sać poprawnie chwały tego brzegu nazywanego Pulina? Tam, gdzie 
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płynie Ganga znajduje się miejsce tanca rasa. Tylko piaszczysty kawa-
łek ziemi jest widoczny gołym oczom, ale to miejsce jest jak klejnot, 
gdzie transcendentalne rozrywki mają miejsce w wiecznej dhama. 
Mayapur jest uważany za Gokula Mahavana, a Paradanga jest Sattika-
ra [obecnie Chatikara]. A to miejsce, Pulina to Vrindavana z Sri Rasa-
-mandala. Później, dźwięk burzliwego kirtanu będzie słyszany tam.
- Tam jest Mayapur i Sri Pulina, a pośrodku płynie Ganges. O wspa-
niałomyślny, powinieneś zrozumieć że wszystko to jest siedzibą Gau-
rangi. Ktoś kto przemierza te pięć krosa tego dhama zobaczy Mayapur 
i Sri Pulina. A ktokolwiek kto przemierza te pięć krosa z wielbicielami 
w dzień Phalguna Purnima otrzyma wieczny skarb miłości do Boga.”
- O Jivo, posłuchaj poufnego tematu. Jest przepiękne Bóstwo Gau-
rangi, które jest własnością Visznupriyi. Będzie ono w przyszłości 
przeniesione do Sattikara przez braminów pochodzących z rodziny 
Jagannatha Misry. Czterysta lat później po pojawieniu się Pana Gau-
rangi w tym świecie, czczenie Bóstwa będzie ponownie ustanowione 
do najwyższego poziomu. Ale nie wyjawiaj tego. Po prostu wykonuj 
parikrama, czując wewnętrzne szczęście.”
- Sześć metrów od Vriddha Siva-ghata, zobacz własne ghata Pana 
Gaurangi. Tam Gauranga w Swym dzieciństwie bawił się w wodzie 
i płatał wiele figli. Widząc szczęście Yamuny, która wzięła udział
w rozrywkach Kryszny, Ganges wykonywał wyrzeczenia po to aby 
osiągnąć ten sam cel. Kryszna obdarzył Swoją łaską Gangadevi poja-
wiając się i mówiąc:
- W formie Gaurangi przejawie Swoje rozrywki w twoich wodach. Te 
rozrywki wykonał Najwyższy Pan trzech światów, Gauranga, w tym 
ghata. Szczęśliwe osoby, które ujrzą to miejsce osiągną wielkie szczę-
ście.”
- Trzydzieści metrów na północ jest Madhai-ghata, które jest znane 
wszystkim. Dziesięć metrów na północ od tego miejsca znajduje się 
ghata, które przyciąga umysły miastowych ludzi. To niezwykle cu-
downe ghata jest nazywane Barakona-ghata. Skonstruowane było 
przez Visvakarme na polecenie Kryszny. W tym ghata zobaczysz pięć 
świątyń Sivy z pięcioma lingami. Te cztery ghata czynią Mayapur bar-
dzo pięknym. Ponadto ktokolwiek weźmie kąpiel tutaj jest uwolniony 
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od wszelkich cierpień. Na wschód od Mayapur, znajduje się miejsce 
zwane Antardvipa. Dzięki pragnieniu Pana to miejsce będzie nieza-
mieszkane przez długi czas. Później jednak, ludzie ponownie będą 
tam żyć. Będzie sławne jako jedno z chwał Nadii. Jivo, dzisiaj pozo-
stań w Mayapur, a jutro pójdziemy do Simantadvipy.”
Słysząc to, Jiva powiedział:
- Pojawiło się jedno pytanie. Proszę, posłuchaj. Kiedy Gangadevi 
ponownie odkryje Mayapur, dzięki jakim znakom wielbiciele będą 
w stanie odkryć ukryte miejsca?”
Nityananda Prabhu odpowiedział słowami, które były jak nektar:
- Posłuchaj, Jivo, kiedy Ganges zakryje to miejsce, jeden z krańców 
Mayapur zostanie bez zmian. Wielu yavanów zamieszka tam, ale 
nazwa Mayapur pozostanie. Około tysiąc metrów na południowy 
zachód od pozostałości tego miejsca, będzie można zobaczyć nie-
znacznie wzniesione miejsce okryte roślinnością. To miejsce będzie 
wskazywać dom Jagannatha Misry. Dziesięć metrów od tego miejsca 
znajduje się świątynia Vriddha Sivy. Z takich obliczeń będzie można 
odkryć wszystko. Staw nazywany Siva-doba będzie widziany, wskazu-
jąc uprzedni brzeg Gangesu.
W ten sposób, dzięki pragnieniu Pana, wielbiciele odkryją utracone 
miejsca. Wiedz to na pewno. Pod koniec upływu czterystu lat, odzy-
skiwanie utraconych tirtha (świętych miejsc) rozpocznie się.”
Sri Jiva powiedział:
- O Panie, jaki jest powód nazwy Antardvipa?”
Nityananda Prabhu odpowiedział:
- Pod koniec Dvapara-yugi, Brahma podjął wyrzeczenia z pragnie-
niem otrzymania łaski Gaurangi. Brahma próbował oszukać Govinde 
poprzez kradzież chłopców pasterzy i cieląt, ale kiedy ujrzał, że jest 
pokonany przez swoje własne podstępy, stał się nieszczęśliwy i ża-
łował swojej obrazy. Błagał Kryszne wieloma modlitwami i Kryszna 
przebaczył mu. Ale później Brahma rozważył: – Myślenie, że jestem 
stwórcą wszechświata jest bezużyteczne. Po prostu dzięki tej obra-
zie zostałem pozbawiony kryszna-premy i przyjemności w rasach 
(związkach) Vrindavany. Jeżeli bym mógł narodzić się jako chłopiec 
pasterz, mógłbym bardzo łatwo służyć mistrzowi gopi. Chociaż nie 
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byłem w stanie osiągnąć nektaru tych rozrywek, teraz, kiedy Gauran-
ga się pojawił, nie padnie ofiara mojego nikczemnego umysłu! – My-
śląc w ten sposób, Brahma zaczął medytować i wykonywać wyrzecze-
nia w Antardvipie. Po wielu dniach, Gauracandra łaskawie przybył 
i powiedział: – Brahmo, Jestem zadowolony z twoich wyrzeczeń. 
Przyszedłem aby spełnić twoje pragnienie. – Kiedy Brahma otwo-
rzył swoje oczy, ujrzał Gaurange i padł na ziemię nieświadomy. Pan 
umieścił Swoją stopę na głowie Brahmy i Brahma został oświecony 
wiedzą transcendentalną. Zaczął się modlić: – Jestem niskim i bez-
użytecznym nędznikiem kontrolowanym przez dumę. Zapominając 
Twoje lotosowe stopy zwróciłem się ku materialnemu zadowalaniu 
zmysłów. Ja, Pan Siva i półbogowie na czele z Indra są Twoimi pod-
porządkowanymi sługami. Jest to opisane w Pismach Świętym. Ale 
my nie jesteśmy tak szczęśliwi jak Twoi czyści słudzy, i w ten sposób 
maya okrywa nas siecią iluzji. Przeszło pierwszych sto trylionów lat 
mojego życia i w końcu zostałem zmuszony tego doświadczyć. W jaki 
sposób spędzę drugie sto trylionów lat mojego życia? Jeżeli pozostanę 
w iluzji, będę po prostu cierpiał. Moją jedyną modlitwą jest – chcę 
zostać Twoim towarzyszem, kiedy zamanifestujesz Swoje rozrywki. 
Porzucając iluzję, że jestem stworzycielem, chcę narodzić się w Twym 
towarzystwie i śpiewać Twoje chwały. – Wysłuchawszy modlitw 
Brahmy, Pan Gauranga pobłogosławił go mówiąc: – Niech tak bę-
dzie. Kiedy Moje rozrywki staną się widoczne na Ziemi, narodzisz się 
w domu yavanów. Będziesz miał na imię Haridasa Thakura, będziesz
słynny ze swojej pokory i będziesz  kompletnie wolny od wszelkiej 
dumy. Będziesz intonował trzysta tysięcy imion dziennie, a odcho-
dząc z tego świata będziesz widział Mnie. I pod koniec drugich stu 
trylionów lat twojego życia osiągniesz Navadvipa-dhama absorbując 
się w wiecznych rasach. – Brahmo, posłuchaj tych (antara) poufnych 
słów, ale nie wyjawiaj ich w Pismach świętych. Przyjmując rolę wiel-
biciela, zasmakuję nektaru bhakti-rasa i będę propagował najbardziej 
rzadką formę sankirtanu. Uczynię wielbicieli wszystkich poprzednich 
avatarów (inkarnacji) odurzonych nektarem Vrindavan. Miłość jaką 
posiada Sri Radhika jest poza Moim doświadczeniem, dlatego poja-
wię się z Jej uczuciami i karnacją. Przyjmując pozycje Radhy, zasma-
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kuję tego szczęścia, które tylko Radha jest w stanie osiągnąć służąc 
Mi. Od dzisiaj, działaj jako Mój uczeń i zawsze służ Mi jako Haridasa. 
– Mówiac to, Gauranga stał się niewidoczny, a Brahma padł na ziemię 
nieprzytomny: – O Gaurango! Przyjacielu biednych, drogi wielbicie-
lom. Kiedy osiągnę Twoje lotosowe stopy?- wykrzyknął. W ten spo-
sób płakał przez wiele dni, później powrócił do swoich obowiązków 
na Brahmaloce.”
Pragnąc jedynie osiągnąć lotosowe stopy Nitai i Jahnavy ten niski, 
bezwartościowy i bezużyteczny Bhaktivinoda śpiewa gloryfikacje
Nadii.

Rozdział 6
Śri Ganganagara, Prithu Kunda, Simantadvipa, 

Sarasanga, Viśrama sthana

Wszelka chwała Panu Caitanyi, który jest synem matki Saci! Wszel-
ka chwała Nityanandzie, który jest życiem Jahnavy! Wszelka chwała 
Advejcie, mężowi Sity. Wszelka chwała Gadadharze! I wszelka chwała 
towarzyszom Gaurangi pod kierownictwem Srivasy!
Wczesnym rankiem następnego dnia, Nityananda wyszedł wraz ze 
Srivasem i Sri Jiva. Rama Dasa i inni wielbiciele przyłączyli się pod-
czas gdy oni wykonywali sankirtana przez jakiś czas. Kiedy dotarli do 
samej granicy Antardvipy, Nityananda wskazał Ganganagare Jivie.
„Posłuchaj, Jivo, ta Ganganagara była założona przez Bagiratha, który 
pochodził z rodziny Raghu. Kiedy Ganga zmierzała w dół, Król Ba-
giratha prowadził ją, grając na konsze. Ale kiedy Ganga dotarła do 
Navadvipa-dhama, zatrzymała się i nie była w stanie podążać dalej. 
Bagiratha ujrzał to i przestraszył się. Cofając się, podszedł do Gangi. 
W tym miejscu, Ganganagara, zaczął wykonywać wyrzeczenia. Zado-
wolona z tego, Gangadevi osobiście pojawiła się przed nim.”
„Bhagiratha powiedział: Matko Ganges, jeżeli nie będziesz płynąć da-
lej moi przodkowie nigdy nie zostaną wyzwoleni.”
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„Gangadevi odpowiedziała: Posłuchaj Bhagiratho, drogie dziecko. Po 
prostu pozostań tutaj cierpliwie na kilka dni. Teraz jesteśmy w Na-
vadvipa, a nadchodzi miesiąc Magha. Pod koniec miesiąca Phalguna 
udam się aby wyzwolić twoich przodków. O Bhagiratho, moje wody 
emanują z lotosowych stóp Najwyższego Pana, więc teraz tutaj w Je-
go własnej siedzibie (dhama), chciałabym spełnić swoje pragnienia. 
W Phalguna Purnime, urodziny Pana, mój ślub będzie dopełniony. 
Wtedy z pewnością udam się z tobą. Nie lękaj się.”
W ten sposób Bhagiratha, lider rodziny Raghu, pozostał tutaj w Gan-
ganagara do miesiąca Phalguna Purnimy.
Ktoś kto pości, bierze tutaj kąpiel w Gangesie i oddaje cześć Gauran-
dze podczas Phalguna Purnimy, przekroczy materialny ocean wraz 
ze swoimi przodkami. Wraz z tysiącem przodków osiąga po śmierci 
Goloke bez względu gdzie umiera. O Jivo, to miejsce jest chwalebne 
w nieograniczony sposób, ponieważ Sri Caitanya tańczył tutaj wiele 
razy. Także spojrzyj na domy Gangadasa i Sangaya Dasa, które są za-
wsze przyjemne.”
„O uczony, teraz posłuchaj chwał tego pięknego jeziorka na wscho-
dzie. Chociaż nie jest ono znane jako Ballad-dighi, było ono w różny 
sposób opisywane w Satya-yudze. W tamtym czasie, Prithu Maharaja 
wyrównywał ostre miejsca Ziemi przez obcinanie wzgórz. Kiedy za-
czął wyrównywać to miejsce, pojawiła się wielka światłość. Kiedy ro-
botnicy powiedzieli o tym Prithu Maharajy, przybył tam aby zobaczyć 
to zjawisko. Ponieważ był upełnomocniony inkarnacją, (saktyavesa-
-avatara) zrozumiał dzięki medytacji, że to miejsce to Navadvipa. 
Utrzymywał chwały tego miejsca w sekrecie i w tym czasie rozkazał 
aby to kunda zostało tutaj ustanowione. W ten sposób to kunda stało 
się sławne jako Prithu-kunda w całej Navadvipa-dhama.”
Mieszkańcy wioski odczuwali nieopisaną przyjemność pijąc czystą 
wodę tego kunda.
„Pózniej, Król Lakszmana Sena kopał to kunda i uczynił go większym 
i głębszym. Pragnąc wyzwolić swoich przodków nazwał je Ballal-dighi 
(po swoim ojcu, Ballal Sena). Spójrz na to cudowne wzgórze. Laksz-
mana Seny dom teraz zniszczony, pod wpływem czasu, stał tam.”
„Wszystkie te miejsca są ozdobami Navadvipy, które różni królowie 
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ustanawiali aby otrzymać pobożne rezultaty. Później, yavanscy kró-
lowie zbezcześcili to miejsce, dlatego wielbiciele już dłużej nie oddają 
czci tutaj. Ziemia sama w sobie jest bardzo czysta, ale nikt nie żyje 
tam z powodu strachu przebywania w nieczystym towarzystwie yava-
nów. Ponieważ wielka obraza została popełniona wobec Bóstwa Pana, 
wielbiciele porzucili to miejsce.”
Mówiąc to Nityananda Prabhu ryknął głośno i udał się do pobliskiej 
Simuliyi. Wtedy on opisał to miejsce Jivie: – Wiedz, że to miejsce 
nazywa się Simantdvipa. Święci znają Simantadvipa znajdującą się 
na granicy Navadvipy, na południowym wybrzeżu Gangesu. Wraz 
z upływem czasu, Ganges pochłonie wszystko oprócz jednego święte-
go miejsca nazywanego Simuliya, gdzie materialistyczni ludzie będą 
czcić Parvati. Posłuchaj historii:
- Pewnego razu podczas Satya-yugi Pan Siva zaczął tańczyć w szalony 
sposób intonując imiona Gaurangi. Parvati zapytała go: – Proszę po-
wiedz mi kim jest Gauranga. Widząc twój niesłychany taniec i słysząc 
imię Gaurangi moje serce mięknie. Wszystko co słyszałam do tej pory 
o mantrze i tantrze prowadzi tylko do większego uwikłania żywych 
istot. Drogi mężu, proszę powiedz mi coś o tym Gauranga. Jeśli będę 
oddawać Mu cześć, czy będę w stanie otrzymać rzeczywiste życie?’
Słysząc słowa Parvati, Siva medytował o Gaurandze i powiedział: – To-
bie, która jesteś pierwotną energią, jedną cząstką Sri Radhy, powiem 
ci najcenniejszą ze wszystkich prawd. Przyjmując duchowe emocje 
Sri Radhy, Kryszna zstąpi w tej Kali-yudze w Mayapur w łonie Saci. 
Pan Gauranga, odurzony rozrywkami kirtanu, będzie rozprowadzał 
klejnot premy do każdego bez dyskryminacji.
Ktokolwiek nie zanurza się w tej powodzi premy jest najbardziej nie-
szczęśliwy. O Devi, tylko pamiętając obietnice Pana, że pojawi się spę-
dzam moje życie zanurzając się w miłości do Boga. Nie będąc w stanie 
kontrolować się, porzuciłem moje własne miasto w Kasi. Wewnątrz 
Mayapur, na brzegu Gangesu, będę żył w chatce i czcił Gaurange.”
„Słysząc słowa Sivy, przepiękna Parvati szybko udała się do Simanta-
dvipa. Podczas gdy ciągle medytowała o formie Gaurangi, intonując 
Jego święte imię, pogrążyła się w premie.
Po jakimś czasie, Gauracandra pojawił się wraz ze Swoimi aby obda-
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rzyć łaską Parvati. Jego cera wyglądała jak stopione złoto. Miał dłu-
gie ramiona, faliste włosy i piękne członki ciała. Ubrany był w długie 
dhoti złożone na trzy razy, a z Jego szyi zwisała girlanda z kwiatów, 
która była bardzo atrakcyjnym widokiem. Głosem zdławionym przez 
miłość, Gaura Raya rzekł: – O Parvati, dlaczego tutaj przyszłaś?’
Parvati upadła do lotosowych stóp mistrza wszechświata i z zaagi-
towanym umysłem wyjaśniła swój smutek: – O Prabhu Jagannatha, 
o życie wszechświata chociaż Jesteś łaskawy dla wszystkich, oszukałeś 
mnie. O wyzwolicielu upadłych, wyznaczyłeś mnie abym związywała 
wszystkie żywe istoty w materialnym święcie, które sprzeciwiają się 
Tobie. Przybyłam do tego materialnego świata aby wykonywać tą pra-
cę i zostałam oszukana
i pozbawiona Twojej nieograniczonej premy. Ludzie mówią, że gdzie-
kolwiek znajduje się Kryszna tam nie ma Mayi. W ten sposób jestem 
zmuszona aby zawsze pozostawać poza Twoją duchową sferą, w ma-
terialnym świecie. Więc w jaki sposób będę kiedykolwiek mogła zo-
baczyć Twoje rozrywki? Jeżeli nie zaoferujesz mi drogi, Jestem pozba-
wiona nadziei.”
Mówiąc to, Parvati umieściła kurz ze stóp Gaurangi na jej simancie 
(miejsce oddzielające dwie części włosów) w wielkiej rozpaczy. Od 
tego momentu powstała nazwa Simantadvipa. Ludzie w ignorancji 
nazywają to miejsce Simuliya.
„Będąc zadowolonym Gauracandra powiedział do Parvati: – O naj-
wyższa bogini, posłuchaj uważnie Moich słów. Jesteś Moją energią, 
nie jesteś oddzielona czy rożna ode Mnie. Moja jedyna energia ma 
dwie postacie. Wewnątrz świata duchowego, Moja oryginalna energia 
posiada jedną formę jako Sri Radha, ale po to aby wykonywać czyn-
ności w świecie materialnym Ona rozprzestrzenia się jako ty. Bez cie-
bie, Moje rozrywki nie byłyby osiągnięte, ponieważ w formie Yoga-
mayi jesteś niezbędną w Moich rozrywkach. We Vrajy, jesteś wiecznie 
obecna jako Paurnamasi, a w Navadvipie jesteś obecna jako Praudha 
Maya wraz z Kszetrapala Siva, obrońcą dhamy.’
Mówiąc to Gauranga zniknął, a Parvati pogrążyła się w miłości. Pa-
rvati pozostaje w jednej formie jako bogini Simantadvipy, a w drugiej 
postaci jako Praudha Maya w Mayapur.”
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Po powiedzeniu tego Nityananda Prabhu wziął Jive i szybko weszli do 
wioski Chand Kaziego, gdzie On powiedział: O Jivo, posłuchaj Moich 
słów. Wioska Chand Kaziego jest taka sama jak Mathura. Po przepro-
wadzeniu kirtanu, Gauranga dał miłość do Boga Kaziemu
i wyzwolił go. Król Mathury Kamsa z kryszna-lila stał się Chand Ka-
zim w gaura-lila. Z tego powodu Gauranga zwrócił się do Kazi jako 
wujka ze strony matki i z powodu strachu Kazi przyjął schronienie 
lotosowych stóp Gaurangi.”
„Pod wpływem polecenia Hussaina Shaha, który był królem cesarstwa 
bengalskiego i Jarasandhą w kryszna-lila, Kazi spowodował niepo-
kój podczas wykonywanie kirtanu tłukąc mridangi (gliniane bębny). 
Pan, pojawiając się w postaci Nrismhy, zasiał strach w sercu Kaziego. 
Jak Kamsa, Kazi skulił się ze strachu. Jednakże, Sri Caitanya dał mu 
preme i w ten sposób uczynił Kaziego wielkim wielbicielem. Bardzo 
szczęśliwi słuchaj tej historii wyzwolenia Kaziego.”
„Zobacz różnice pomiędzy Vraja-tattva a Navadvipa-tattva. Ci, któ-
rzy zniesławiają Kryszne są wyzwalani przez wtopienie w blask Pana, 
podczas w Navadvipie winowajcy otrzymują skarb miłości do Boga. 
Dlatego rozrywki Pana Gaurangi uważane są za najlepsze. Siedziba, 
imię, forma i cechy Gaurangi nie akceptują obraz; raczej w umiejętny 
sposób uwalniają od wszelkich obraz. Jeżeli wielbiciel posiada jakąś 
obrazę w swoim sercu, wtedy imię i siedziba Kryszny wyzwoli go tyl-
ko po długim czasie. Ale imię i siedziba Gaurangi natychmiast obda-
rza prema wielbiciela, ponieważ obrazy nie stwarzają  przeszkód i są 
w łatwy sposób pokonywane. O Jivo, zobacz samadhi Kaziego. Przez 
widzenie tego samadhi starość i choroba żywej istoty jest zniszczo-
na.”
Pogrążony w miłości, Nityananda szybko podążył w kierunku San-
khavanik-nagara, gdzie powiedział do Jivy, Sarasanga jest pięknym 
widokiem. Nawet nazwa jest jak najbardziej zachwycająca. Jaganna-
tha przebywa tutaj z sabarami.  Kiedy demon Raktabahu stwarzał za-
kłócenia, Pan przybył tutaj wraz ze Swoją dayita (ukochana). Wiedz 
na pewno, że to miejsce jest takie samo jak Jagannatha Puri, ponieważ 
tutaj Pan Jagannatha jest wiecznie usytuowany.”
Przechodząc koło Tantuvaya-grama, zobaczyli chatkę Kolaveca Sri-
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dhara. Pan oznajmił:
 Po wykonaniu kirtanu, Gaurahari pobłogosławił Swojego wielbiciela 
poprzez spoczynek tutaj. Z tego powodu jest to nazywane Visrama-
-sthana (miejsca spoczynku). Teraz ty możesz odpocząć tutaj przy 
domu Sridhara.”
Kiedy Sridhara usłyszał, że Pan nadchodzi wyszedł na zewnątrz i ofia-
rował pełne pokłony
i czczenie Panu.  Sridhara powiedział: O Panie, Jesteś bardzo łaska-
wy dla tego sługi. Błagam Cię, spocznij tutaj.” Nityananda powiedział: 
Jesteś szczęśliwcem, ponieważ Pan obdarzył cię Swoją łaską. Dzisiaj 
odpoczniemy tutaj.”
Słysząc to pragnienie Sridhary zostało spełnione. Z wielką uwagą 
zgromadził potrzebne rzeczy i zaaranżował braminów do gotowania. 
Po tym, kiedy Nityananda i Srivasa zakończyli swój posiłek, Sri Jiva 
przyjął resztkę w wielkim szczęściu. Później Sridhara położył Nity-
anande Prabhu do łóżka i wraz ze swoją rodziną zaczął masować lo-
tosowe stopy Pana.
Po południu Srivasa zabrał Jive aby zobaczyć Szaszthi-tirtha. Srivasa 
rzekł: Posłuchaj Jivo. Poprzednio kiedy  półbogowie usłyszeli, że Ma-
haprabhu zstąpi w Navadvipie, Visvakarma udał się do miasta Nadia. 
Zobaczył, że będzie trudno zdobyć wodę na drodze, gdzie Pan będzie 
robić kirtan w przyszłości. W ciągu jednej nocy wykopał sześćdzie-
siąt (szaszthi) szerokich stawów, ostatni w wiosce Kaziego. Spójrz na 
jeden z nich, niedaleko od cudownego skrawka, gdzie rosną banany 
Sridhary. Mahaprabhu zwykł czasami bawić się w wodzie,
a potem zabierać banany Sridhara. Nawet teraz Sridhara bierze swoje 
kwiaty bananowca
i łodygi bananów do Saci z wielkim szczęściem.”
 Niedaleko tego miejsca jest Mayamari. Posłuchaj historii z Puran. 
Kiedy Baladeva poszedł na pielgrzymkę, udał się do Navadvipy aby 
odpocząć. Bramini powiedzieli Mu o demonie Mayasura. Słysząc 
o zakłóceniach, które powodował demon, Baladeva szybko pobiegł 
aby spotkać demona na polu. Wywiązała się wielka walka pomiędzy 
Balarama i demonem.
W końcu demon został zabity.  Od tamtego czasu to miejsce nazywa-
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ne jest Mayamari. Opowiadam ci bardzo starą historię. We Vrinda-
vana, ta tirtha jest nazywana Talavana i jest ona widoczna dla tych, 
którym sprzyja szczęście.”
Tej nocy pozostali w tym miejscu, a następnego dnia z okrzykami 
Hari! Hari!” kontynuowali swoją pielgrzymkę.
Aspirując tylko aby osiągnąć cień lotosowych stóp Jahnavy i Nity-
anandy, ten sługa objawia chwały Nadii.

Rozdział 7
Śri Suvarnavihara i Śri Devapalli

Wszelka chwała Sri Caitanyacandrze! Wszelka chwała Prabhu Nity-
anandzie! Wszelka chwała Advejcie i Gadadharze! Wszelka chwała 
wielbicielom entuzjastom stóp Gaurangi, którym przewodzi Srivasa! 
I wszelka chwała Navadvipie, najlepszej z siedzib!
Opuszczając Visrama-sthana, grupa udała się do Suvarna-vihara. 
Tam Nityananda powiedział:
- O Jivo, to jest cudowne miejsce. Tak jak reszta Navadvipy jest ono 
transcendentalne do materialnej natury. Podczas Satya-yugi, dobrze 
znany król o imieniu Suvarna Sena żył tutaj. Przez długi czas po prostu 
zaangażowany był rządzeniem królestwem i nawet kiedy się zestarzał 
nie spoczął na chwilę. Umysł króla zaabsorbowany był materialnymi 
pragnieniami i zawsze myślał jak zwiększyć swoje bogactwa. Kto wie 
dzięki jakiemu szczęśliwemu trafowi Narada pojawił się tam? Po tym 
jak król w bogaty sposób czcił go, Narada zabrał go do odosobnione-
go miejsca i łaskawie poinstruował go na temat Absolutnej Prawdy.”
„Narada powiedział jak następuję:  – O królu, twoje dni przemijają 
bezużytecznie z myślami o materialnym bogactwie i korzyści. Wiedz, 
że to bogactwo nie ma wartości. Najwyższym bogactwem jest ducho-
wa wiedza. Chociaż raz rozważ to w sercu. Nie masz rzeczywistego 
związku ze swoją żoną, synami czy przyjaciółmi. Po twojej śmierci 
zanurzą twoje ciało w wodzie i powrócą do swoich domów. Jeżeli ktoś 
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nie posiada czegokolwiek, to dlaczego trzymać się tej fałszywej na-
dziei i dążeń, to pragnienie materialnych rzeczy, które są jak kropla 
wody na pustyni z brakiem możliwości aby ugasić pragnienie? Jeże-
li myślisz, że osiągając szczęście możesz uniknąć cierpienia i dlatego 
musisz gromadzić bogactwo, ta wiedz, że ta koncepcja jest także fał-
szywa. Ponieważ życie samo w sobie jest tymczasowe, trwa nie więcej 
niż sto lat.
- Dlatego, poznaj prawdę. Musisz się udać poza ten świat iluzji, do 
miejsca gdzie jest szczęście bez bólu. Dzięki jakiemu procesowi ktoś 
może osiągnąć rezultat, w którym nie ma strachu, bólu czy smutku? 
Tylko przez wyrzeczenie czy kultywację wiedzy nie można otrzymać 
tego rezultatu. Dzięki vairagyi i jńanie można osiągnąć wolność od 
materialnej niedoli i wtopić się w Brahmana, ale w Brahmanie nie ma 
szczęścia. Powiem raczej, wtopienie się w Brahmana jest kompletnie 
potępione, ponieważ jest to unicestwienie duszy. Dzięki temu wyzwo-
leniu tracisz materialną przyjemność i nic dobrego nie osiągasz. Roz-
waż ten aspekt wyzwolenia.
 Mędrzec nie akceptuje ścieżki materialnej przyjemności czy wyzwo-
lenia, bhukti czy mukti, ale raczej angażuje się w służbę oddania dla 
Sri Kryszny. Osoba taka wolna jest od atrakcji wobec materialnej 
przyjemności i kompletnie pod wpływem atrakcji wobec służenia lo-
tosowym stopom Kryszny.”
 Proces bhakti może być podzielony na trzy części: sambandha, abhi-
dheya i prayojana. Żywa istota jest sługą Kryszny, dlatego bez wyko-
nywania służby oddania wszystko jest stracone. Natomiast drzewo 
bhakti obdarza owocem w formie miłości do Boga. Ten owoc jest ko-
niecznością lub ostatecznym celem i wiecznym skarbem wszystkich 
żywych istot.
W porównaniu z tym bhukti i mukti  niewiele znaczą.
„Kryszna jest słońcem, jest pełen wiedzy i szczęścia. Maya jest Jego 
cieniem lub wypaczonym odbiciem. Żywa istota jest nieskończenie 
małą cząstką blasku Kryszny. Ponieważ  posiada marginalną naturę 
(tatastha), kiedy żywa istota wchodzi w kontakt z maya, wtedy maya 
łapie i związuje ją. Kiedy ktoś odchodzi od Kryszny jest w stanie tylko 
udać się w kierunku mayi. Poprzez kontakt z maya, żywa istota staje 
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się przywiązana do czynności przynoszących korzyści. W sieci mayi 
cierpi podróżując po wszechświecie. Karma i jnana obiecują ulgę od 
cierpienia i uwolnienie z tego świata, ale nie są w stanie tym obda-
rzyć.”
„Czasami ktoś podążą za regulującymi czynnościami Ved dla mate-
rialnej korzyści, czasami ktoś podąża za ośmiostopniową ścieżką yogi, 
czasami ktoś angażuje się w dyskusję na temat Brahmana i czasami 
ktoś używa logiki i argumentów. Ale ostatecznie nie odnosi sukcesu, 
ponieważ nie bierze pod uwagę skarbu trzymanego wewnątrz swoje 
własnej duszy, faktycznej natury duszy.”
„Podczas tułaczki z ciała do ciała jeżeli spotka czystego wielbiciela 
otrzyma wtedy prawdziwą sraddha, czystą wiarę. Dzięki towarzystwu 
wielbicieli stopniowo podejmie czczenie Kryszny, a wtedy porzuci 
wszystkie niepożądane nawyki (anarthas). Wtedy stanie się mocno 
utwierdzony (nisztha) w służbie oddania. Jeżeli ktoś kontynuuje wy-
konywanie służby oddania rozwija się smak (ruci). Stopniowo ten 
smak prowadzi do przywiązania (asakti). Stan ten przechodzi do bha-
vy, a bhava staje się prema. Jest to rozwój czystej bhakti.”
Słuchanie, intonowanie, pamiętanie, służenie, oddawanie czci, skła-
danie pokłonów, służebność, przyjaźń i podporządkowanie się są 
dziewięcioma procesami. Ktoś kto wykonuje je w towarzystwie wiel-
bicieli osiąga kryszna-preme.”
- Jesteś osobą bardzo szczęśliwą, ponieważ twoje królestwo znajduje 
się w Navadvipa. Przez mieszkanie tutaj rozpoczyna się twoja pomyśl-
ność. Teraz rozwiń wiarę przez towarzystwo z wielbicielami i intonuj 
imię Kryszna, niech słońce premy wzejdzie w twoim sercu.
- Wiedz, że już niebawem będzie bardzo pomyślnie pojawić się w Ka-
li-yudze, ponieważ Kryszna przyprowadzi Swoich towarzyszy tutaj 
i zamanifestuje Swoje rozrywki jako Gauranga. Ktoś kto intonuje imię 
Gaura otrzyma łaskę Kryszny i będzie w stanie żyć we Vrindavana. 
Ktoś kto oddaje cześć Krysznie bez intonowania imion Gaura osiągnie 
Kryszne tylko po długim czasie. Ale ten kto podejmuje imię Gaura 
szybko otrzymuje Kryszne, ponieważ obrazy nie pozostają z nim.”
- Mówiąc to Narada stracił panowanie nad sobą i zaczął tańczyć i in-
tonować imię Gaura. – Gaurahari bol! -  przyłączyła się wina – O Gau-
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rahari! Kiedy błogosławiona Kali-yuga nadejdzie ? – Mówiąc to Na-
rada oddalił się, pozostawiając króla przepełnionego premą. Król 
wykrzykując imiona Gaurangi, tańcząc i żebrząc o miłość do Boga od 
wielbicieli, stał się wolny od materialnych tęsknot. Później podczas 
snu ujrzał Gaurange i Gadadhare z ich towarzyszami tańczącymi na 
podwórku. Otaczając złotą formę Gaury, wszyscy intonowali – ‘Hare 
Kryszna!’  – tańcząc i obejmując się nawzajem.”
- Po przebudzeniu król odczul ból i zaczął płakać czując separacje do 
Pana Gaurangi. Wtedy przemówił glos:
- O królu, kiedy się pojawię wtedy będziesz jednym z Moich towa-
rzyszy. Będziesz miał na imię Buddhimanta Khan. Otrzymasz trans-
cendentalną dhama i będziesz służyć lotosowym stopom Gaurangi. 
– Słysząc to król stał się opanowany i zaczął czczenie Gaurangi.”
Kiedy Nityananda zakończył Swoją opowieść, Srivasa, który jest upeł-
nomocnioną inkarnacją Narady Muniego, padł nieświadomy. Pochło-
nięty przez wielką ekstazę i odurzony nektarem imion Gaury, Sri Jiva 
również padł płasko na ziemie.
- O Panie Gaurango, czy będę w stanie zobaczyć Twoją złocistą, po-
dobną klejnotowi postać?  – Jiva raz za razem wykrzykiwał. W tym 
czasie kirtan grupy Gaurangi stał się widoczny ich oczom. Nektar zo-
stał pokonany, sprawił to widok  cudownej tańczącej formy Gaurangi. 
Wtedy Nityananda Prabhu wraz z Advaitą i wszystkimi innymi wiel-
bicielami zaczęli śpiewać chwały Gaurangi. Dźwięki mridang i kartali 
przyłączyły się tak jak słodki przejaw sankirtanu przejawionego po-
przednim razem. Szczęście tego widoku, który pozostawał do połu-
dnia jest niemożliwy do opisania. Śpiewając głośno chwały Gaurangi 
grupa pielgrzymów wkroczyła do Devapalli. W tej wiosce udali się 
na spoczynek jako goście przewodniego Bóstwa, Nrisimhy a potem 
przyjeli popołudniowy posiłek. Podczas ostatnich minut dnia prze-
chadzali się po wiosce – Nityananda powiedział:
- To jest Devapalli, a to jest świątynia Nrisimhadevy, dobrze znana od 
czasów Satya-yugi. Po okazaniu Swojej łaski Prahladowi przez zabicie 
Hiranyakasipu, Pan przybył tutaj aby odpocząć. Brahma i inni półbo-
gowie zbudowali swoje domy tutaj i utworzyli w ten sposób wioskę.
- Ta wieś została założona na (tilas) pagórkach, na brzegu rzeki Man-
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dakini i wszyscy mieszkańcy byli zaabsorbowani czczeniem Nrisima-
devy. Zgodnie z Pismami świętymi, ta wioska w Navadvipie nazwana 
Sri Nrisimha-kszetra jest  najbardziej oczyszczająca.”
- Popatrz, tutaj jest Surya-tila i Brahma-tila, a na wschód znajdowa-
ła się Nrisimha-tila. Miejsce teraz jest zmienione. Zobacz tam jest 
Ganesa-tila, a tam Indra-tila. Chociaż Visvakarma wybudował setki 
domów tutaj, wraz z czasem wszystkie zostały zniszczone, a Man-
dakini wyschła. Teraz tylko pagórki wyróżniają to miejsce. Zobacz 
te niezliczone połamane kamienie, pozostałości świątyni. Ponownie 
w przyszłości, król – wielbiciel otrzyma krople łaski Nrisimhy, wybu-
duje wielką świątynię, ponownie zainstaluje Nrisimhe i ponownie za-
angażuje się w służbę dla Nrisimhy. To miejsce znajduje się na granicy 
parikramu Navadvipy wewnątrz szesnastu kros.
Porzucając sieć mayi i posiadając jedynie skarb lotosowych stóp Nitai 
i Jahnavy ten żebrak Bhaktivinoda śpiewa chwały Navadvipy, które 
nie mają granic.

Rozdział 8
Śri Harihara ksetra, Maha Varanasi i Godruma

Wszelka chwała Panu Caitanyi, Sri Sacisucie! Wszelka chwała Panu 
Nityanandzie, Sri Avadhucie! Wszelka chwała Sitapati, Advejcie Pra-
bhu, królowi wielbicieli! Wszelka chwała Gadadharze i towarzystwu 
wielbicieli! Wszelka chwała pięknemu Navadvipa-dhama! I wszelka 
chwała imieniu Gaura!
Pan Nityananda kontynuował wraz z wielbicielami intonując: Hari, 
Hari!” Z powodu ekstatycznej miłości Pan Nityananda chwiał się 
podczas jak szedł oraz mamrotał jak coś mówił. Łzy spływały po Jego 
twarzy i będąc poruszonym wykrzykiwał: Gaura, Gaura!” Wszystkie 
Jego ornamenty lśniły, a Jego boska forma rozświetlała dziesięć kie-
runków. Srivasa wraz z Jiva raz za razem płakali i tańczyli. Inni wiel-
bicieli również tańczyli razem.
Podczas kiedy dotarli do Alakananda, Pan Nityananda, pogrążony 
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w szczęściu powiedział:
- Zaczynając w kierunku zachodnim od wioski Bilvapaksza (Belpu-
kura), rzeki Mandakini przybywa i otacza Nadie. Przy Suvarnavihara, 
rzeka Alakananda opuszcza Mandakini.
Na wschodnim wybrzeżu rzeki Alakananda, w pobliżu rzeki Gandaki 
znajduje się Harihara-kszetra. Przepiękne Bóstwo zostanie odkryte 
w przyszłości w czarującym lesie.
- Na zachód od rzeki Alakananda jest Kasi, gdzie zwolennicy Sivy 
i jego towarzyszki starają się o wyzwolenie. Natomiast to Kasi w Na-
vadvipie jest lepsze niż to poprzednie Kasi.
Tutaj Siva zawsze tańczy i intonuje imiona Gaury, żebrząc swoich 
zwolenników aby zaakceptowali gaura-bhakti. Sanyasini, którzy żyją 
przez tysiąc lat w Kasi mogą osiągnąć wyzwolenie przez proces kul-
tywacji jnany (wiedzy), ale tutaj wielbiciele wykopują to wyzwolenie 
tańcząc i intonując imiona Gaurangi. Podczas opuszczania ciała tutaj, 
żywe istoty są wyzwalane przez Pana Sive, który intonuje imię Gau-
rangi do ich uszu. Dlatego ta dhama nazywa się Maha-Varanasi, po-
nieważ tutaj nie ma strachu przed śmiercią.
W tym momencie Nityananda Prabhu zaczął tańczyć i zapytał Jive 
aby zaakceptował gaura-preme. Będąc niewidocznym dla wszystkich, 
Siva podszedł i pokłonił się lotosowym stopom Nityanandy. Pan Siva 
i jego towarzyszka Gauri osiągnęli spełnienie wszystkich swoich pra-
gnień poprzez ciągłe śpiewanie imienia Gaurangi.
Następnie niezależny Pan Nityananda wkroczył wraz z wielbicielami 
do wioski Gadigacha. Kiedy się tam pojawili, uśmiechnął się i powie-
dział:
- Ta wyspa nazywa się Godrumadvipa. Surabhi przebywa tutaj wiecz-
nie. Kiedy Indra został pokonany przez iluzoryczną energię Kryszny, 
dumnie zalał Gokule deszczem. Jednakże Pan starannie ochronił Go-
kule poprzez podniesienie wzgórza Govardhana. W ten sposób duma 
Indry została skruszona i w końcu zrozumiał tożsamość Kryszny. Dla-
tego upadł do lotosowych stóp Kryszny aby zniwelować swoją obrazę. 
Syn Nandy łaskawie przebaczył Indrze i uspokoił go. Pomimo tego 
Indra pozostał przestraszony i podchodząc do Surabhi powiedział: ‘
- Nie jestem w stanie zrozumieć rozrywek Kryszny i z tego powodu 
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popełniłem wielką obrazę. Słyszałem, że w Kali-yudze Vrajendra-suta 
dokona cudownych rozrywek w Nadii. Ale obawiam się, że ponownie 
upadnę w iluzję i popełnię obrazę. Jako Surabhi jesteś krową pragnień 
i wiesz wszystko. Łaskawie powiedz mi, co teraz powinienem zrobić.
Surabhi odpowiedziała:
- Udajmy się do Navadvipa-dhama i czcijmy Nimaja.
Przybyli tutaj i czcili Pana Gaurange. Ponieważ czczenie Gaurangi 
jest łatwe, rezultaty są łatwe do osiągnięcia. Intonując imię Gauran-
gi łzy miłości wypełniły ich oczy i szybko osiągnęli darsana (widok) 
Gaurangi.
Jak niezwykła była Jego czarująca forma! Gauranga się delikatnie 
uśmiechał, a Jego głos został zdławiony przez miłość, ponieważ jest 
on rezerwuarem nektaru. Pan powiedział:
- Znam wasze pragnienie. Pojawię się wkrótce w mieście Nadii. Wte-
dy będziecie Mi służyć, a sieć mayi już was nie złapie.
Pan zniknął, a Surabhi pozostała za drzewem bananowym ciągle 
służąc lotosowym stopom Gaurangi. Dlatego to miejsce nazywa się 
Godruma [go-krowa; druma-drzewo]. W tym miejscu pragnienia 
wielbicieli są spełniane. Ktoś kto buduje tutaj chatkę i czci tutaj Pana, 
szybko stanie się zaabsorbowany lotosowymi stopami Sri Caityanyi.
Markandeya, syn Mrikandy żył tutaj na tej wyspie podczas wód 
zniszczenia. Muni został nagrodzony życiem siedmiu kalp ( 7 razy 
4,300,000,000 lat ). Widząc wielkie zagrożenie podczas zniszczenia, 
jak wszystko jest zatapiane przez wodę, zaczął rozglądać się za miej-
scem, w którym mógłby się zatrzymać. Rzucany przez wodę poruszał 
się tu i tam – Dlaczego przyjąłem takie błogosławieństwo? -  lamen-
tował.
Pomimo tego dhama Navadvipy pozostawała bez zmian dając schro-
nienie wielbicielom. Pogrążony w fali, muni stracił świadomość i uto-
nął. Będąc miłosierną Surabhi zdołała go zauważyć i ostrożnie wy-
ciągnęła go. Kiedy syn Mrikandy odzyskał świadomość ujrzał wyspę 
Godruma – zdumiewające miejsce rozciągające się na biliony krosy. 
Zobaczył przepiękne strumyki i rzeki, cudowne drzewa i pnącza, pta-
ki śpiewające chwały Gaurangi. Zobaczył drzewo bananowe rozcią-
gające się na obszar ośmiu mil, a pod drzewem ujrzał Surabhi. Muni 
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był niesłychanie przygnębiony z powodu głodu więc zaczął błagać 
Surabhi:
- O bogini, proszę ochroń moje życie! Łaskawie uwolnij mnie i ob-
darz mnie swoim mlekiem. – Wtedy Surabhi łaskawie dała swoje mle-
ko muniemu.
W ten sposób muni odzyskał swoją siłę i rzekł do Surabhi:
- O bogini, moja matko, przenikasz wszechświat poprzez swoją mi-
styczną moc. Bez zrozumienia konsekwencji przyjąłem błogosła-
wieństwo aby żyć przez siedem kalp. Ale podczas zniszczenia bardzo 
cierpiałem z powodu różnych nieszczęść. Nie było szczęścia w ogó-
le. Co powinienem zrobić, matko? Proszę, powiedz mi jak mam się 
uwolnić od tego cierpienia.
Wtedy Surabhi poinstruowała muniego:
- Czcij dwie lotosowe stopy Gaurangi. Ta Navadvipa jest poza mate-
rialną naturą i dlatego nigdy nie jest niszczona. Poprzez materialne 
widzenie to miejsce ma powierzchnie szesnastu krosa, ale jest to naj-
wyższa Vaikuntha i dlatego bez błędu i iluzji. Miejsce i czas nie mają 
tutaj związku z materialną egzystencją, ani nie ma nikogo tu pod pły-
wem iluzji. Zobacz niespotykane cuda Navadvipy, która jest otoczona 
ze wszystkich stron rzeką Viraja. Każda część ma wymiar bilionów 
krosa, a pośrodku znajduje się Mayapur, duże miasto. Osiem wysp są 
jak płatki lotosu z Antardvipa, która jest centralnym pręcikiem tego 
kwiatu. Wszystkie tirtha, devowie i riszi rezydują tutaj oddając cześć 
Gaurandze. Dla swojego własnego dobra drogi Markandeyo, przyjmij 
schronienie stóp Gaurangi. Przyjmij schronienie nie motywowanej 
dharmy, trzymając się z dala od pragnień o bhukti ( materialnej przy-
jemności) i mukti (wyzwolenia ).
- Przez schronienie się w oddawaniu czci Gaurandze, osiągniesz słod-
ki owoc miłości do Boga. Kiedy ta prema zagości w twoim sercu, za-
topi cię w nektarze przebiegłych rozrywek Pana. Osiągniesz schronie-
nie lotosowych stóp Radhy we Vrajy, a twój umysł będzie skupiony na 
służbie dla boskiej pary. Szczęście płynące z tej służby jest niezrówna-
ne, podczas niezróżnicowany Brahman jest tylko wiedzą iluzorycz-
ną.
Muni słysząc słowa Surabhi złożył dłonie i rzekł:
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- Jeżeli będę czcił Gaurange jakie będzie moje przeznaczenie?
Surabhi odpowiedziała wraz z  całą esencją siddhanty (konkluzji):
- Podczas czczenia Gaurangi nie trzeba się zastanawiać. Kiedy wypo-
wiadasz imię Gaura, twoje grzeszne reakcje są niszczone i jesteś wolny 
od wszelakich niepokojów kiedy materialne życie jest rozgramiane. 
Poza grzesznymi reakcjami, nawet owoce mentalnej spekulacji, które 
są tylko kłopotem będą odcięte przy korzeniu. Dlatego powinieneś 
zostać na tej wyspie i zanurzyć się w gauranga-rasa podczas czczenia 
Pana.
Słysząc to Markandeya przepełnił się szczęściem. Kiedy intonował 
imię Gaura, czasami się śmiał, a czasami płakał. Popatrz na to nie-
zwykle miejsce gdzie Markandeya otrzymał życie.
Jiva poczuł najwyższe szczęście po usłyszeniu chwał Gaurangi z ust 
Nityanandy. Po spędzeniu dnia w tym miejscu udali się następnie do 
Madhyadvipa intonując imię Hari.
Trzymając polecenie Pana Nityanandy na swojej głowie i wiedząc, 
że lotosowe stopy Nitai i Jahnavy są esencją życia, ten bezużyteczny 
Bhaktivinoda opisuje chwały Nadii.

Rozdział 9
Opis Madyadvipy i Naimisaranii

Wszelka chwała Gauracandrze i Panu Nityanandzie! Wszelka chwała 
Gadadharze i wielbicielom pod kierunkiem Srivasa! Wszelka chwała 
Navadvipie najlepszej siedzibie wielbicieli!
Kiedy noc dobiegła końca, Sri Nityananda odurzony pieśniami o Gau-
randze podążał dalej z wielbicielami. Byli zaabsorbowani miłością do 
Boga i rozprowadzali to szczęście podczas podróży. Dochodząc do 
Madhyadvipa, Nityananda uśmiechnął się i rzekł: To jest Majida-gra-
ma. Siedmiu riszich mieszkało tutaj przez długi czas i angażowało się 
w wielbienie Gaurangi.”
„W Satya-yudze riszi zaczęli śpiewać chwały Gaury w obecności swo-
jego ojca. Kompletnie zaabsorbowani, błagali o wieczny skarb gaura-



48

-premy. Pan Brahma był zadowolony ze swoich siedmiu synów i po-
wiedział im:
- Udajcie się do Navadvipy śpiewając chwały Gaury, wtedy łatwo osią-
gniecie preme. Ktokolwiek otrzyma łaskę dhamy, osiąga towarzystwo 
wielbicieli. Wtedy poprzez czczenie w towarzystwie wielbicieli sta-
niecie się pochłonięci kryszną-prema. To jest najwyższą czynnością. 
Ktokolwiek posiada atrakcję do Navadvipy osiągnie błogosławień-
stwo życia we Vrajy. Życie w duchowej dhama i intonowanie imienia 
Gaura jest jedyną aspiracją wielbicieli.
Siedmiu riszich przyjęło instrukcję swojego ojca do serca i dotarło 
do tego miejsca. Kiedy tu dotarli zaangażowali się w tańczenie i into-
nowanie imienia Hari. Żebrali o dar gaura-premy podczas śpiewania 
chwał Pana głośnym głosem:
- O Gaurahari, bądź łaskawy i ukarz się nam chociaż raz! Będąc wino-
wajcami, podążaliśmy wieloma drogami, ale teraz podjęliśmy ścieżkę 
służby oddania.
Riszi podjęli surowe pokuty i stali się stanowczo usytuowani w służbie 
oddania poprzez wielbienie Gaurangi. Kompletnie porzucili jedzenie 
i spanie i po prostu recytowali imię Gaura. Około południa (madhah-
na), wszechmiłosierny Pan Gauranga pojawił się przed riszimi.
Pan był lśniący jak sto słońc i przyciągnął umysły joginów. Pojawił się 
z Panca-tattvą.
Jak niesamowita była ta forma! Jego postać posiadała cudowny złoty 
odcień. Wokół Jego szyi wisiała girlanda z kwiatów, a Jego błyszczące 
ozdoby oświetlały wszystkie kierunki. Jego spojrzenie było cudowne, 
Jego włosy były długie i pokręcone, a kropka z pasty sandałowej de-
korowała Jego czoło. Miał na sobie potrójnie złożoną szatę lśniącą, 
a Jego szyja ozdobiona była girlandą z jaśminu. Widząc tą formę riszi 
zostali zauroczeni i pokornie błagali:
- Podporządkowujemy się Twoim lotosowym stopom. Prosimy daj 
nam oddanie.
Usłyszawszy modlitwę riszich Gaurahari odpowiedział:
- Posłuchajcie riszi. Porzućcie wszystkie pragnienia, łańcuchy jnany 
(wiedzy spekulatywnej) i karmy (działania dla korzyści) i po prostu 
dyskutujcie tematy związane z Kryszną. W bardzo krótkim czasie 
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ujawnię Moje lila (rozrywki) w Navadvipie. Wtedy zobaczycie Moje 
rozrywki nama-sankirtanu. Ale teraz trzymajcie ten temat w sekre-
cie. Oddawajcie cześć Krysznie w Kumarahatta przy ghata (miejsce 
do kąpieli), które sami stworzyliście.
Kiedy Pan Gauranga zniknął, siedmiu riszich udało się do Kumara-
hatta. Teraz w tym miejscu można ujrzeć siedem tila czyli wzgórz. 
Te siedem wzgórz ułożonych jest w ten sam wzór jak siedem riszich 
na niebie (konstelacja). Żyjąc tutaj każda osoba osiąga Gaurahari bez 
wykonywania ścisłego procesu zasad i reguł.
- Na południe od tego miejsca spójrz na ten strumyk, bardzo czysta 
rzeka Gomati. Za nią rozciąga się Naimiszaranya. Na początku Kali-
-yugi riszi pod kierunkiem Saunaki usłyszeli o Gaurandze z ust Suty. 
Ktokolwiek czyta Purany tutaj podczas miesiąca Kartika staje się wol-
ny od wszelkich niepokojów, stając się zaabsorbowanym rozrywkami 
Gaurangi łatwo osiąga Vrindavane. Porzucając swego nosiciela-byka, 
Siva dosiadł Sri Hansa-vahana, łabędzia Brahmy i przybywając tutaj 
słuchał recytacji Puran. Wraz ze swoimi zwolennikami śpiewał chwa-
ły Gaury. Podczas śpiewu i tańca zwolennicy Sivy otoczyli go i wy-
krzykując imię Gaurahari rzucali kwiatami dookoła.
Słysząc słowa Nityanandy, Jiva stał się duchowo podekscytowany i za-
czął tarzać się na ziemi w ekstazie smakując wpływ dhamy. Wielbicie-
le spędzili tam dzień w towarzystwie Nityanandy i następnego dnia 
udali się aby ujrzeć (darsana) Puszkara.
Bhaktivinoda, w miejscu w którym zawsze godni czci Jahnava i Ni-
tai pojawili się, śpiewa chwały Nadii, i wychwala słodkość wielbicieli 
podczas kosztowania transcendentalnych smaków.

Rozdział 10
Opis Brahma Puszkara, Śri Uccahatta 

oraz kolejność parikramu

Wszelka chwała Gaurandze i Nityanandzie wraz z Advaita! Wszelka 
chwała Gadadharze i Srivasowi Pandicie! Wszelka chwała Navadvi-
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pie, siedzibie czystej bhakti! I wszelka chwała imionom Gaury i Ni-
tyanandy!
O dusze Kali-yugi, proszę posłuchajcie. Porzućcie karmę i jnane, po-
rzućcie wszystkie dharmy i adharmy i po prostu wielbijcie Nitai i Ca-
ityanye, ponieważ są oni oceanem łaski!
W szczodry sposób rozdają szczęście Vrindavana-dhama.
Kiedy ciemność się rozeszła, Nityanandha Raya wziął ze sobą Jive 
i kontynuowali pielgrzymkę. Nityananda wyjaśnił jak następuje:
- Spójrz na tą uroczą wioskę. Teraz wszyscy nazywają to miejsce 
Brahmanapura, ale  w Pismach świętych znajduje się nazwa Brahma-
na Puszkara. Tajemnice tego miejsca są bardzo poufne.”
 W Satya-yudze, bramin o imieniu Divadasa porzucił życie rodzin-
ne i udał się na pielgrzymkę. Puszkara-tirtha było bardzo drogie jego 
sercu, ale podczas wędrówki dotarł do Navadvipy. Kiedy tu przybył 
marzył, że jak tu pozostanie zdobędzie wielki skarb. Bramin wybudo-
wał własną chatkę i żył tutaj aż do starości. Chociaż chciał zobaczyć 
Puszkara, było dla niego niemożliwym poruszanie się. W tej sytuacji 
zaczął rozpaczać:
- Teraz już nigdy nie zobaczę Puszkara!
Uosobiony Puszkara łaskawie pojawił się przed Divadasa w postaci 
bramina i powiedział:
- Nie płacz. Przed tobą znajduje się wspaniałe jeziorko. Wykąp się 
tylko raz, a zobaczysz Puszkara przed swoimi oczami.
„Bramin wykąpał się w jeziorku i otrzymał transcendentalne oczy 
aby ujrzeć Puszkara, które pojaiwło się przed nim. Bramin rozpłakał 
się i powiedział do Puszkara:
- Dostarczyłem ci tylu kłopotów.
Puszkara odpowiedział:
- Posłuchaj, szczęśliwy braminie. Nie przyszedłem tu z daleka, ponie-
waż jestem obecny tutaj. Ta Navadvipa jest uosobieniem wszystkich 
tirtha, które rezydują i wykonują służbę dla Navadvip.  Okazałem jed-
ną formę na zachodzie, ale ja sam zawsze rezyduję tutaj. Rezultaty, 
które ktoś osiąga kąpiąc się tam sto razy osiąga tutaj poprzez jedną ką-
piel w tym miejscu. Dlatego ktokolwiek porzuca Navadvipe z pragnie-
niem udania się do innych świętych miejsc jest głupcem i draniem. 
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Jeżeli ktoś zdobywa rezultat podróżowania do wszystkich świętych 
miejsc, wtedy może zamieszkać w Navadvipa. Spójrz na to podniesio-
ne miejsce przypominające targowisko. Kurukszetra i Brahmavarta są 
obecne tutaj. Sarasvati i Driszadvati płyną po ich obu stronach. Jest to 
wspaniałe i daje dużo punya (pobożnych korzyści).
- O braminie, powiem ci jedną rzecz w sekrecie. Już w niedługim cza-
sie czasie ekstaz będzie rozdawana tutaj. Gauranga pojawi się w May-
apur, w domu Sacidevi i będzie swobodnie rozprowadzać preme 
(miłość). We wszystkich tych miejscach Pan i Jego wielbiciele będą 
tańczyć jak szaleni w nektarze sankirtanu. Pan będzie wykonywać 
kirtan wraz z wielbicielami wszystkich poprzednich inkarnacji. Cały 
wszechświat zostanie zatopiony w powodzi premy; wszyscy oprócz 
fałszywych logików otrzymają ten dar miłości.”
- O Divadasa, ktokolwiek żyje w dhama z mocną wiarą osiągnie stopy 
Gaury. Chociaż złośliwi mogą czcić Kryszne przez miliony lat, nie 
zdobędą atrakcji do świętego imienia.
Ale jeżeli ktoś wielbi Gaurange, wszystkie nikczemne nastroje zosta-
ną wykorzenione i wkrótce osiągnie Radhe i Kryszne we Vrindavana. 
Taka osoba osiągnie duchowe ciało i służbę dla boskiej pary w ustron-
nym gaju pod opieką sakhis. O braminie, zostań tutaj i wykonuj bha-
jan, wtedy zobaczysz Pana Gaurange z Jego towarzyszami.
Mówiąc to Puszkara Raja odszedł. Wtedy głos z nieba rzekł:
- Chwalebny wiek Kali nadchodzi. W tym czasie ponownie narodzisz 
się i będziesz pływać w oceanie kirtanów Gaurangi.
Słysząc to, bramin uwolnił się od niepokoju i pozostał na brzegu je-
ziorka wielbiąc Pana.
Kiedy Sri Jiva słuchał tej historii, razem wkroczyli do Uccahatta w Ku-
rukszetra. Sri Nityananda rzekł ponownie:
- Wszyscy devowie wraz z tirthami przybyli tutaj do Kurukszetry. Ja-
kiekolwiek tirtha znajdują się w regionie Brahmavarta i Kurukszetra 
są obecne tutaj. Prithudaka i inne święte miejsca rezyduje tutaj i służą 
Navadvipie. Rezultat osiągany przez życie na Kurukszetra przez sto 
lat można osiągnąć przez spędzenie jednej nocy tutaj.
Devowie przybyli tutaj i ustawili targowisko (hatta) w celu dyskuto-
wania rozrywek Gaurangi. Dlatego to miejsce jest nazywane Hatta-
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sanga. Przez ujrzenie tego miejsca osoba osiągnie ocean premy. To 
jest jedna z granic Navadvipy. Teraz przeprawmy się przez Ganges.
Kiedy się przeprawiali było południe, Nityananda Prabhu wyglądał 
jak słońce wschodzące na horyzoncie Koladvipy. Podczas drogi do 
Kuliya Pahadapura, Nityananda Prabhu powiedział do Jivy:
- Kolejność z jaką podążaliśmy do teraz jest autoryzowana kolejnością 
parikramu z najlepszym skutkiem. Kiedy Sri Caitanya przyprowadził 
Swoich towarzyszy aby oczyścić Kaziego wieczornym kirtanem skła-
dającym się z czternastu mridang (bębnów), Jego punktem począt-
kowym było Mayapur. Przez okres jednej nocy, która stała się nocą 
Brahmy z powodu słodkiego kirtanu, Gauranga spacerował po Swojej 
ziemi. Po tym, każdego Ekadasi tithi Mój Pan wychodził na sankir-
tan przechadzając się po świętych wyspach. Czasami spacerował po 
pięciu krosa Antardvipy, a czasami zgodnie ze Swoim pragnieniem, 
przemierzał osiem krosa.”
 Z Jego domu podążał najpierw do Barakona-ghata, następnie wokół 
Ballal-dighi,  a potem do domu Sridhara. Stamtąd zwykł iść do brze-
gu Antardvipy i w ten sposób pokonać podróż pięciu krosa. Z Simu-
lii kierował się do domu Kaziego. Po rozmowie z Sridharem, zwykł 
iść do Gadigacha ( Godruma), a potem do Majida ( Madhyadvipa ). 
Przekraczając Ganges w tamtym miejscu, na drugim brzegu szedł do 
Paradanga i Chinadanga na brzegu Gangesu. Wtedy przekraczając 
Ganges ponownie, powracał do domu pokonując osiem krosa.
Kompletny parikram to szesnaście krosa i jeżeli jest wykonywany Pan 
jest zadowolony.
To jest podróż, w którą cię zabieram. Nie ma ona sobie równej. Pod-
czas tej podróży ujrzysz wszystkie dwanaście lasów Vrindavany, które 
rozciągają się na przeszło szesnaście krosa. Ta podróż kończy się po 
dziewięciu nocach i dlatego nazywana jest w Pismach świętych nava-
ratra-parikrama. Można wykonać pięć krosa parikramu w ciągu jed-
nego dnia, a osiem krosa parikramu jest pokonane po trzech nocach. 
Pierwszą noc spędza się w Mayapur, drugą w Godrumie, a trzecią 
w Pulinie, na przeciwległym brzegu Gangesu.”
Słysząc tą instrukcję o metodzie przeprowadzania parikramu, Jiva 
Mahasaya nie był w stanie powstrzymać swojej miłości.
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Pragnąc osiągnąć lotosowe stopy Nitai i Jahnavy ten bezużyteczny nę-
dzarz opisuje chwały Nadii.

Rozdział 11
Śri Koladvipa, Śri Samudragada, Śri Campahatta 

i opisy dotyczące Jayadevy

Wszelka chwała Sri Caitanyi! Wszelka chwała Nityanandzie! Wszelka 
chwała Sri Advejcie Prabhu i wielbicielom Pana Caitanyi pod prze-
wodnictwem Srivasa! Wszelka chwała Gaura-bhumi, która jest esen-
cją wszystkich siedzib, gdzie Sri Caitanya zstąpił wraz ze świętym 
imieniem.
Nityananda przemówił:
- Posłuchajcie wszyscy! To jest Pańcaveni, gdzie pięć rzek łączy się 
z Gangesem. Bhagirati miesza się z Mandakini i Alakanandą, a Sara-
svati płynie tutaj poza zasięgiem wzroku. Z zachodu płynie Yamuna 
wraz z Bhogavati. Manasa-ganga także szybko tutaj płynie. To miejsce 
nazywane jest przez riszich Maha-Prayaga, to tu wykonali oni milio-
ny ofiar wraz z Panem Brahmą. Chwały tego miejsca są niezrównane.
Jeżeli ktoś się tu wykąpie, nie urodzi się już więcej. Kto może opisać 
chwały tego miejsca? Wszystkie inne tirtha stają się jak wysuszone 
rzeki w porównaniu do tego miejsca. Ktoś kto opuszcza swoje ciało 
tutaj na ziemi, w powietrzu lub w wodzie osiągnie Sri Goloke Vrinda-
vana. To miejsce znane jako Kuliya Pahada usytuowane jest na brzegu 
Gangesu wyniesione do góry niczym wzgórze.
Pisma święte opisują to miejsce jaki Koladvipę. Teraz posłuchaj jednej 
historii z Satya-yugi:
- Młody bramin o imieniu Vasudeva zawsze był zaangażowany w służ-
bę dla Varahy. Kiedy czcił formę Varahy zawsze modlił się do Pana 
tymi słowami:
- Proszę bądź łaskawy dla mnie i pojaw się przede mną. Niech moje 
oczy i życie staną się sukcesem.
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Mówiąc to płakał i tarzał się po ziemi: ‘
- Jeżeli mój Pan nie pojawi się moje życie jest bezużyteczne.
Krótko po tym, miłosierny Pan ukazał Siebie Vasudevie w formie 
Dzika. Jego ciało pokryte było ornamentami, a Jego stopy, szyja, noz-
drza, twarz i oczy były wszechatrakcyjne. Jego ciało było wysokie jak 
góra. Widząc go bramin poczuł się bardzo szczęśliwym. Padł na zie-
mię i ofiarował wyrazy szacunku. Płaczący i zdezorientowany, tarzał
się po ziemi.
Widząc oddanie vipry, Varaha słodko powiedział:
- O Vasudevo, ponieważ jesteś Moim wielbicielem, Jestem zadowo-
lony z twojego wielbienia. Kiedy Kali-yuga nadejdzie, objawię Swoje 
rozrywki tutaj. Wysłuchaj Moich słów. W trzech światach nie ma po-
równania do Navadvipy. Chociaż teraz jest ukryta, jest Moją drogą 
siedzibą. Święte pisma potwierdzają, że wszystkie miejsca pielgrzy-
mek takie jak Brahmavarta rezydują tutaj.
Miejsce gdzie Brahma wykonał ofiarę i gdzie pojawiając się zabi-
łem Hiranyakasipu Moimi kłami jest obecne tutaj, tu w tym miejscu 
gdzie się teraz pojawiłem. Przez służenie Navadvipie, wszystkie tirtha 
otrzymują służbę, a poprzez życie w Navadvipie rezultat przebywania 
w innych tirtha jest osiągnięty. Jesteś szczęśliwcem służąc Mi w Nava-
dvipie. Kiedy Gauranga pojawi się, narodzisz się ponownie. Ujrzysz 
maha-sankirtana i zdumiewającą postać Gaurangi.
Po wypowiedzeniu tych słów, Varaha zniknął, a vipra zbadał znacze-
nie słów Pana. Będąc wielkim panditą Vasudeva przeanalizował pi-
sma święte i w ten sposób jasno zrozumiał, że podczas panowania 
Vaivasvata Manu, na poczatku Kali-yugi Pan Gauranga zamanifestuje 
Swoje rozrywki w Nadii. Mędrcy utrzymywali to w tajemnicy, ale dali 
wskazówki tak aby inteligentni mogli zrozumieć. Po tym jak Pan za-
manifestował Swoje rozrywki na ziemi, dowody z pism świętych także 
stały się jasne. W ten sposób bramin otrzymał wskazówkę o sekretnej 
prawdzie o Gaura.
W wielkim szczęściu bramin wykonywał sankirtan śpiewając imię 
Gaura wewnątrz swojego umysłu. Po ujrzeniu postaci Varahy, która 
przypominała wzgórze, Vasudeva starannie zdecydował aby nazwać 
to miejsce Koladvipa Parvata [kola-dzik; parvata-wzgórze], jest ono 
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nazwane Parvata. Wielbiciele wiedzą, że to miejsce to Giri Govardhan 
we Vrindavana.
Popatrz, tam na północ jest Bahulavana, którego wspaniała światłość 
rozprzestrzenia się we wszystkich kierunkach. O synu Vallabhy, we 
Vrindavan dwanaście lasów rozmieszczonych jest w szczególnej ko-
lejności, ale tutaj nie znajdują się w tym samym porządku. Przez pra-
gnienie Pana kolejność tutaj jest odwrócona. Powinno się widzieć te 
lasy w porządku w jakim zamanifestowane są tutaj, ponieważ zmiana 
w rozmieszczeniu wzmaga czyjąś preme (miłość).”
Idąc trochę dalej, Nityananda ponownie powiedział:
- Popatrz, tutaj jest Samudragada.
O mądry, zarówno Dvaraka Puri i Ganga-sagara są bezpośrednio 
obecne tutaj. Samudra Sena, król i wielki wielbiciel, trzymał się Krysz-
ny jak wszystko we wszystkim. Kiedy Bhima przybył tutaj wraz ze 
swoimi żołnierzami aby pokonać wszystkich przeciwników, otoczył 
wtedy Samudragada. Król wiedział, że Kryszna był jedynym schro-
nieniem dla Pandawów, kiedy byli w niebezpieczeństwie i przybędzie 
na ich ratunek. Pomyślał, że jeżeli mógłby uczynić aby Bhima ukazał 
trochę strachu i krzyku, wtedy Kryszna na pewno pojawi się będąc ła-
skawym dla Swoich wielbicieli. Łaskawym będąc przybędzie do  kraju 
swego sługi i wtedy z łatwością ujżę czarniawą postać Kryszny moimi 
własnymi oczami.
Myśląc w ten sposób, zebrał razem swoich żołnierzy, słonie, konie 
i piechotę udając się na pole bitewne. Zaczął strzelać strzałami myśląc 
o Krysznie. Bhima był bardzo ciemiężony przez deszcz strzał i w wiel-
kim niebezpieczeństwie zawołał Krysznę w swoim umyśle:
- O Panie, ochroń Swojego Bhime! Daj mi schronienie przy Twoich 
lotosowych stopach. Nie jestem w stanie walczyć z Samudra Seną. Je-
żeli mnie pokona, będzie to dla mnie upokarzające. O łaskawy Krysz-
no! Jesteś Panem Pandawów, więc jeżeli zostanę pokonany będą to 
upokarzające wieści.
Słysząc żałosne wzywanie Bhimy, Kryszna pojawił się na polu bitew-
nym. Nikt nie był w stanie widzieć tej formy oprócz Króla. Cera Jego 
młodzieńczej formy przypominała kolor świeżej chmury. Wokół Jego 
szyi wisiała girlanda, a na Jego głowie błyszczała korona. Jego cudow-
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na postać okryta żółtymi szatami, a Jego kończyny były udekorowane 
przepiękanymi ornamentami.
Widząc tą formę, król zemdlał z ekstazy. Po dojściu do siebie, odkrył 
swoje pragnienie przed Panem:
- O Kryszno, jesteś Panem wszechświata, wyzwolicielem upadłych. 
Widząc mnie tak upadłym, pojawiłeś się tutaj. Każdy śpiewa chwały 
Twoich rozrywek i usłyszawszy je, zapragnąłem je ujrzeć. Ale moim 
ślubem było, że powinieneś się pojawić w Navadvipie. Teraz wiedzę 
Twoją czarującą postać tutaj, nigdy nie opuszczę Navadvipy. Łaskawie 
pomogłeś mi w dotrzymaniu ślubu – Kryszno pojawiłeś się w Nava-
dvipie.
Ale moje pragnienie sięga jeszcze dalej. Proszę, stań się Gaurangą, 
stań przed moimi własnymi oczami!
Kiedy tak spoglądał, król mógł ujrzeć słodkie rozrywki Radhy i Krysz-
ny. W lesie Kumuda, Kryszna i Jego przyjaciele wykonywali swoje 
popołudniowe czynności udając się na pastwisko z krowami. Wte-
dy natychmiast ta lila (rozrywka) znikła i zobaczył Gaurangę z Jego 
wielbicielami w ogromnym kirtanie. Gauranga tańczył i śpiewał. Jego 
olśniewający złoty odcień był niesłychanie zachwycający, Jego oczy 
obracały się jak pod wpływem odurzenia, a Jego umysł  był poruszo-
ny miłością.
Kiedy to ujrzał, król rozważył swoje wielkie szczęście i ofiarował mo-
dlitwy u lotosowych stóp Pana. Jakkolwiek, po kilku chwilach, darśan 
zakończył się. Pozbawiony wszechatrakcyjnego widoku król zaczął 
płakać.
Bhima nie był w stanie widzieć tego wszystkiego i pomyślał, że król 
nagle przeraził się jego mocy. A król, który był kompletnie zadowo-
lony po prostu błagał aby mógł zapłacić daninę. Bhima wziął podatek 
i udał się do innych miejsc. Cały świat śpiewa chwały Bhimy, który 
pokonał wszystkie kierunki.
Ten incydent miał miejsce przy Samudragada, na skraju Navadvipy. 
Nawet Brahma nie jest w stanie znać chwał tego miejsca. Pewnego 
razu ocean przyjął schronienie w Jahnavi i przybył tutaj aby służyć 
z oddaniem lotosowym stopom Pana. Jahnavi powiedziała:
- O oceanie, wkrótce mój Pan będzie przebywał na twoim brzegu, w lesie.
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Ocean odpowiedział:
- Posłuchaj bogini! Syn Saci nigdy nie opuści Navadvipy. Chociaż po-
zostanie On na moim brzegu przez kilka dni, będzie niewidoczny dla 
zwykłych oczu. Ta Navadvipa jest wieczną siedzibą Pana. Wszystkie 
Vedy śpiewają o Jego zamanifestowanych i nie zamanifestowanych 
rozrywkach. O przepiękna! Pozostanę tutaj pod twoją opieką i będę 
służył Gaurandze w Navadvipie.
W ten sposób ocean mleka pozostał w Navadvipie, zawsze rozmyśla-
jąc o wiecznych rozrywkach Gaurangi.
Następnie Nityananda Prabhu przybył do Campahatta i cała grupa 
odpoczęła  w domu Vaninatha. Po południu, jak zwiedzali Campa-
hatta, Nityananda Prabhu rzekł: 
- Posłuchaj synu Vallabhy, pewnego razu był tutaj las ćampaka w tym 
pięknym miejscu, który jest częścią Khadiravana Vrindavany. Cam-
pakalata-sakhi zbiera kwiaty campaka, robi z nich girlandy i ofiaro-
wuje je Radzie i Krysznie jako wieczną rozrywkę. Kiedy Kali-yuga 
przybrała na sile, kapitaliści przybyli tutaj i chętnie przejęli kwiaty. 
Skonstruowali hatta (targowisko) i sprzedawali kwiaty campaka wie-
śniakom i innym mieszkańcom. Dlatego to wspaniałe miejsce jest na-
zywane Campakahatta lub prościej Canpahati.
Kiedy Lakszmana Sena był królem Nadii, jednym z jego poddanych 
w Navadvipie był Jayadeva. Wybudował chatkę na brzegu Ballal-dir-
gika i spokojnie żył ze swoją żoną, Padmą. Napisał tam poemat Dasa-
-avatara, który trafił do rąk Króla. Król przeczytał poemat z wielkim
zadowoleniem i dociekał kto go napisał. Govardhana Acarya powie-
dział królowi, że poetą który go napisał jest Jayadeva. Król zapytał, 
gdzie mieszka owy Jayadewa, a Govardhana powiedział mu, że Java-
deva mieszka w Navadvipie.
Słysząc to, król w sekrecie odszukał dom jayadewy i pojawił się przed 
nim podczas nocy. Król wszedł do chatki będąc ubranym jak Vaiszna-
va i po okazaniu szacunku poecie, usiadł. Jednakże Jayadeva wiedział, 
że on jest królem przebranym za ubogiego Vaisznawe. Król wkrótce 
przedstawił się i błagał poetę aby ten przeniósł się do jego pałacu. Jay-
adeva, będąc bardzo obojętnym na materializm, nie był w stanie zgo-
dzić się na pójście do domu materialisty. Odpowiedział królowi:
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- Porzucę twoje królestwo i udam się gdzieś indziej. Towarzystwo ma-
terialistów nie jest czymś pomyślnym. Przekroczę Ganges i pójdę do 
Nilacala, Jagannatha Puri.
Król rzekł:
- Posłuchaj mnie Prabhu, nigdy nie opuszczaj Navadvipy. Twoje sło-
wa powinny się spełnić, ale moje pragnienie również powinno zostać 
spełnione. O Prabhu, łaskawie zrób co musisz w taki sposób abym 
również odniósł korzyść. Po drugiej stronie Gangesu znajduje się za-
chwycająca Campahatta. Pozostań tam przez kilka lat. Nie będę tam 
przychodzić, ale będę mógł widzieć twoje lotosowe stopy tylko wtedy 
kiedy ty zapragniesz.
Słysząc słowa króla, wielki poeta zgodził się i natychmiast odpowie-
dział:
- Chociaż posiadasz tak wiele bogactw i takie królestwo, jesteś wielbi-
cielem Kryszny i nie jesteś przywiązany do tego materialnego świata. 
Nazwałem cię materialistą aby cię sprawdzić, ale ty to tolerowałeś. 
W ten sposób wiem, że jesteś wielbicielem Kryszny. Chociaż akceptu-
jesz materialne rzeczy, pozostajesz nie przywiązany. Pozostanę przez 
jakiś czas w Campahatta, a ty możesz przychodzić potajemnie, po-
rzucając swoją bogatą pozycję.”
Król w wielkim szczęściu rozkazał swoim ministrom zbudować chat-
kę dla Jayadevy w Campahatta. Jayadeva mieszkał tam przez jakiś czas 
i oddawał cześć Krysznie zgodnie z procesem raga-marga. Padmavati 
zwykła przynosić ogromne ilości kwiatów campaka, które Jayadeva 
ofiarowywał Krysznie.
W wielkiej miłości poeta wielbił Kryszne, który następnie pojawił 
się przed Jayadeva z karnacją koloru kwiatu campaka, olśniewający 
z blaskiem stopionego złota. Błyszczące piękno milionów księżyców 
spaliłoby się ze wstydu w porównaniu z Jego cudowną twarzą. Miał 
kręcone włosy i girlandę kwiatów wokół Swojej szyi. Jego ramiona 
były długie, a Jego blask oświecał pokój. Widząc tą postać Gaurangi, 
Jayadeva zemdlał ze łzami płynącymi z jego oczu, a Padmavati rów-
nież upadła na ziemię nieświadoma.
Pan podniósł pare Swoimi lotosowymi dłońmi i wypowiedział słod-
kie słowa:
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- Oboje jesteście Moimi wzniosłymi wielbicielami, dlatego zapra-
gnąłem dać wam Mój darsana. Wkrótce narodzę się w Nadii w łonie 
Saci. Wraz ze wszystkimi wielbicielami wszystkich inkarnacji, będę 
rozprowadzał dar premy i kryszna-kirtanu. Po dwudziestu czterech 
latach przyjmę sannyase i będę żył w Nilacala. Tam w towarzystwie 
wielbicieli opanowany przez preme, będę ciągle smakował utwory 
twojej Gita-govinda, ponieważ jest ona Mi bardzo droga. Po śmierci 
powrócisz do tej Navadvipa-dhama. Mówię to z całą pewnością. Te-
raz, udajcie się do Nilacala, gdzie osiągniecie miłość do Boga przez 
wielbienie Pana Jagannatha.
Po powiedzeniu tego, Gauranga zniknął i oboje zemdleli pod wpły-
wem rozstania. Kiedy doszli do siebie, zaczęli niezmiernie płakać. 
Podczas rozpaczy, pokornie stwierdzili:
- Jaką to postać ujrzeliśmy! Jak możemy żyć w Jego nieobecności? 
Dlaczego Pan polecił nam opuścić Nadie? Musieliśmy popełnić jakąś 
obrazę tutaj. Ta Navadvipa-dhama jest w pełni duchowa; tylko myśląc 
o odejściu, stajemy się zaniepokojeni. Byłoby lepiej zostać ptakiem czy 
zwierzęciem w Navadvipie, ponieważ wtedy moglibyśmy zostać przez 
dłuższy czas i zawsze medytować o dhama (duchowej siedzibie). Mo-
żemy porzucić życie, ale nie jesteśmy w stanie porzucić Navadvipy, 
ponieważ przywiązanie jest zbyt głębokie. O Panie Gaurango, obdarz 
nas Swoją łaską. Daj nam schronienie u Swych lotosowych stóp tak 
abyśmy mogli zostać tutaj.
Kiedy tak płakali, usłyszeli glos, który oznajmił: ‘
- Nie pogrążajcie się w smutku, ale pójdźcie do Nilacala. Tam będą 
dwie rzeczy, które spowodują, że wasze serce będzie spokojne. Jakiś 
czas temu oboje myśleliście aby udać się do Nilacala na jakiś czas. Pan 
musiał spełnić to pragnienie. Pan Jagannatha jest spragniony waszego 
darsanu (widoku). Przez zadowolenie Go, kiedy będziecie opuszczać 
ciało, ponownie przybędziecie do Navadvipy i pozostaniecie tutaj 
wiecznie.’ Słysząc to, oboje natychmiast odeszli.”
Kiedy tak szli, odwrócili się i spojrzeli jeszcze raz na Navadvipe. Łzy 
płynęły z ich oczu i w wielkiej rozpaczy zwracali się do mieszkańców 
Navadvipy:
- Prosimy obdarzcie nas swoją łaską. Jesteśmy winowajcami. Prosimy, 
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oczyśćcie nas!
Jak tak kontynuowali raz za razem spoglądali ponownie w tył na Na-
vadvipe, która roztaczała blask lotosu z ośmioma płatkami. Po przej-
ściu jakiegoś dystansu, Navadvipa nie była już dłużej widoczna i prze-
kraczając Gaura-bhumi, płakali odchodząc. Przybywając do Nilacala 
kilka dni później, byli zadowoleni mając darsana Pana Jagannatha. 
O Jivo, to jest miejsce Jayadevy. Tylko część wzniesienia pozostała. Tą 
historie opowiadają starsi ludzie.
Widząc miejsce Javadevy, Jiva zaczął płakać i tarzać się po ziemi w eks-
tatycznej miłości. Szczęśliwcami są Jayadeva i Padmavati! I chwaleb-
na jest Gita-govinda i ich przywiązanie do Kryszny! Bądź łaskawy dla 
mnie i daj mi jedną kroplę z oceanu premy, którą cieszył się Jayade-
va!” Mówiąc to, Jiva upadł na ziemię i tarzał się w kurzu u stóp Nity-
anandy.
Tej nocy pozostali w domu Vaninatha, gdzie Vaninatha i jego rodzina 
towarzyszyli Nityanandzie Prabhu.
Aspirując o cień lotosowych stóp Nitai i Jahnavy, ten nikczemny 
i bezwartościowy sługa śpiewa gloryfikacje Nadii.

Rozdział 12
Opis Ritudvipy i Radha kunda

Wszelka chwała Sri Caitanyacandrze i Prabhu Nityanandzie! Wszelka 
chwała Adwejcie
i Gadadharze! Wszelka chwała wielbicielom pod kierunkiem Srivasa! 
Wszelka chwała domowi Jagannatha Misry! Wszelka chwała Nava-
dvipie, najlepszej siedzibie!
Kiedy skończyła się noc, wielbiciele podnieśli swoje ciała i zawołali: 
Nitai Gaura!” Później, zostawiając Campahatta za sobą, szczęśliwie 
podążali dalej. Od tego miejsca, Vaninatha towarzyszył Nityanandzie, 
mówiąc:
- Kiedy ten dzień nadejdzie, kiedy będę miał tą przyjemność towarzy-
szyć Nityanandzie na parikramie do domu Gaurangi w Mayapur?
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Przybyli do Ratupura i ujrzeli piękno tego miasta. Sri Nityananda 
rzekł:
- Przybyliśmy teraz do Ritudvipy. To miejsce jest niesłychanie atrak-
cyjne. Drzewa z szacunkiem skłaniają swoje głowy, bryza wieje de-
likatnie, a kwiaty rozkwitają wszędzie. Brzęczenie pszczół i zapach 
kwiatów odurza tutaj umysły podróżnych.
Kiedy Nityananda to powiedział, stał się jak szalony i wykrzyknął: 
- Szybko, przynieście mi Mój róg! Cielaki się oddaliły, a Kryszna za-
padł w sen i nie przyjdzie. Działa jak dzieciak. Gdzie jest Subala i Da-
ma? Sam nie jestem w stanie pójść i paść krowy! – Krzycząc: Kanai! 
Kanai! – Nityananda skakał przez kilka metrów.
Widząc Jego stan, wielbiciele natychmiast zaczęli błagać u stóp Nity-
anandy:
- O Prabhu Nityananda, Twojego brata nie ma już dłużej tutaj. Przy-
jął sannyase i udał się do Nilacala, pozostawiając nas biednych żebra-
ków.
Słysząc te słowa, Nityananda stał się przygnębiony i padł na ziemię 
płacząc:
- Pogrążyłeś nas w takim smutku, Kanai, Mój bracie! Przyjąłeś sanny-
ase i pozostawiłeś nas udając się do Nilacala. Nie będę kontynuować 
Mojego życia. Skoczę do rzeki Yamuny!
Mówiąc to Sri Nityananda stracił świadomość. Wyczuwając wzniosły 
stan duchowych emocji Nityanandy Prabhu, zaczęli intonować święte 
imię. Minęły dwie godziny, a Nityananda nadal nie powstał. W koń-
cu, kiedy wielbiciele zaczęli intonować chwały Gaurangi, Nitai prze-
budził się.
- To miejsce to Radha-kunda! – Wykrzyknął – Tutaj popołudniami 
Gaurahari zwykł wykonywać kirtana wraz ze Swoimi towarzyszami. 
Popatrzcie na świetność Syama-kunda, które przyciąga umysły każde-
go we wszechświecie! I patrzcie, tutaj i tam znajdują się gaje sakhi. Po 
południu Gauranga pogrążał się w śpiewaniu chwał Kryszny i zado-
walał wszystkich poprzez rozdzielanie premy. Wiedzcie, że w trzech 
światach nie ma takiego miejsca jak te, gdzie wielbiciele wielbią Pana. 
Ktokolwiek żyje tutaj osiągnie miłość do Boga, która uśmierzy palący 
ogień materialnego życia.
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Tego dnia wielbiciele pozostali tam i pogrążając się w miłości do Boga 
wykrzykiwali imię Gaurangi. Pozostając na Ritudvipie, spędzili cały 
dzień i całą noc wielbiąc Pana Caitanye, który jest jak księżyc. Następ-
nego dnia Nityananda Prabhu tańcząc od czasu do czasu przybył do 
Vidyanagara. To wspaniałe miejsce atrakcyjne dla munich, uszczęśli-
wiło wielbicieli.
Trzymając się stóp wielbicieli i żebrząc od nich skarb kryszna-bhak-
ti, ten bezwartościowy i niekwalifikowany Bhaktivinoda, którego je-
dynym bogactwem są lotosowe stopy Nitai i Jahnavy, śpiewa chwały 
Nadii.

Rozdział 13
Opis Vidyanagara i Jahnudvipy

Wszelka chwała Gaurandze, Nityanandzie, Adwejcie i Gadadharze! 
Wszelka chwała Srivasowi! Wszelka chwała Navadvipie, oceanowi 
kirtanów!
Zbliżając się do Vidyanagara, Sri Nityananda Raya wyjaśnił Sri Jivie 
jej znaczenie:
- Podczas pralaya (zniszczenia), Navadvipa, wieczna dhama, pozosta-
je usytuowana w swojej czystej formie jako lotos z ośmioma płatka-
mi. Wszystkie awatary (inkarnacje) i szczęśliwe żywe istoty pozostają 
w tym czasie w jednej części lotosu. Matsya awatara przyniosła Vedy 
do Vidyanagara wewnątrz Ritudvipy. Ponieważ Vedy, które zawiera-
ją wszelką vidya czyli wiedzę, zostały tutaj sprowadzone, dlatego to 
miejsce nazywa się Vidyanagara.
- Kiedy Brahma poczuł inklinację aby ponownie zacząć stworzenie, 
spojrzał pełen strachu na zdewastowaną ziemię. W tym czasie, Pan 
obdarzył Brahme Swoją łaską. Brahma zaczął ofiarowywać swoje mo-
dlitwy Panu, otworzył swoje usta i cudowna Sarasvati narodziła się 
z jego języka. Dzięki jej łasce Brahma ofiarował modlitwy Krysznie
i w ten sposób osiągnął wielkie szczęście.
- Podczas stwarzania, Maya kieruje trzema gunami (cechami) aby się 
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rozprzestrzeniły po materialnym stworzeniu po stronie rzeki Viraja. 
Wtedy riszi (mędrcy) trudzą się aby wyjawić wiedzę wewnątrz tego 
wszechświata zamanifestowanego przez Maye. Przyjmując schronie-
nie tej siedziby Sarasvati, Sarada-pitha, riszi pokonuje ignorancję. Po 
otrzymaniu lekcji o 64 działach wiedzy, riszi zamieszkali w różnych 
miejscach na świecie. Wszyscy riszi wiecznie studiują określone ka-
tegorie wiedzy w tym świętym miejscu. Valmiki przybył tutaj i dzięki 
łasce Narady otrzymał Ramajane. Dhanvantari otrzymał Ayur-vede, 
a Visvamitra
i inni otrzymali nauki Dhanur-vedy. Saunaka i riszi recytowali man-
try Ved, a Siva dyskutował tantry. Na prośbę riszich Brahma stworzył 
cztery Vedy ze swoich czterech ust. Żyjąc tutaj, Kapila stworzył filozo-
fie Sankhja, a Gautama wniósł logikę i argument.
Kanada stworzył tutaj filozofie Vaiseszika, Patanjali Yoga-sutry. Jaimi-
ni napisał sastry Karma-mimamsa, a Vedavyasa napisał Purany. Pię-
ciu riszich pod kierunkiem Narady napisało Pancaratre aby nauczyć 
ludzi o praktycznej służbie oddania.
- W tym lesie, wszystkie Upaniszady wielbiły Gaurange przez długi 
czas. Niewidoczny dla nich, Gauranga rzekł:
- Wasze zrozumienie Boga jako nie posiadającego formy (nirakara) 
zepsuło was wszystkich. W formie sruti nie jesteście w stanie Mnie 
rozpoznać, ale kiedy pojawicie się jako Moi towarzysze na ziemi, uj-
rzycie Moje rozrywki na własne oczy, wtedy będziecie śpiewać o Mych 
chwałach najwyższymi głosami.
- Słysząc to sruti oniemiały. Potajemnie, czekały tutaj na ten czas. Bło-
gosławiona jest ta Kali-yuga, najlepsza
z yug, ponieważ w tej yudze pojawił się Pan Gauranga.
- Słysząc, że Gauranga będzie przejawiać edukacyjne rozrywki w tym 
miejscu, Brihaspati narodził się jako Vasudeva Sarvabhauma i bar-
dzo się starał zadowolić Pana. Wiedział, że Pan będzie przedstawiał 
rozrywki jako student w Navadvipie, stał się więc obojętny i porzucił 
siedzibę Pana Indry. Sprowadził swoich towarzyszy i szczęśliwie na-
rodził się na ziemi.
Sarvabhauma stworzył swoja szkołę i nauczał tutaj w Vidyanagara. Ale 
myśląc, że utopi się w sieci suchej wiedzy i straci Gaurange, wykonał 
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jedną rozrywkę. Zanim Gauranga się narodził, Sarvabhauma zostawił 
swoich studentów w Nadii. Pomyślał: – Jeżeli jestem sługą Gaurangi, 
On z pewnością będzie łaskawy i przyjdzie do mnie. – W ten sposób 
Sarvabhauma udał się do Nilacala i stał się potężny w wiedzy o filo-
zofii Mayavada.
Pan cieszył się odgrywając rolę młodego studenta przez pokonywa-
nie i naśmiewanie się z pupili Sarvabhaumy. W przebraniu logiką 
Pan niszczył każdego. Nauczyciele i studenci zostali wszyscy pokona-
ni w dyskusji przez Gaurange i zwykli uciekać od Niego. Ktokolwiek 
słucha o niesłychanych zabawach edukacyjnych Pana w Vidyanagara 
staje się wolny od ignorancji.
Słysząc to, Jiva przepełnił się szczęściem i zaczął tarzać się po ziemi 
w ekstatycznej miłości tu przy Vyasa-pitha. Następnie poprosił o od-
powiedź na następujące pytanie, które postawił u stóp Nityanandy 
Prabhu:
- Proszę przetnij tą jedną wątpliwość. Jeżeli Sankhja i logika są niepo-
myślne, dlaczego istnieją w wiecznej dhama?
Nityananda objął Jive i z uczuciem powiedział:
- Nie ma nic niepomyślnego w świętej siedzibie (dhama) Pana. San-
khja i logika nie są niezależne czy potężne tutaj. Są zależne i dlatego 
służą bhakti. Ale z powodu niepobożnych czynności, niegodziwi lu-
dzie odwracają wszystko na odwrót. To tu bhakti, oddanie jest bo-
ginią, a wszyscy inni są jej sługami. Służą tylko aby objawić bhakti. 
Navadvipa jest rezydencją dziewięciu rodzajów bhakti. Tutaj, karma 
i jnana służą bhakti. Pisma święte nagradzają złą inteligencja materia-
listyczne osoby, ale te same Pisma święte nagradzają przywiązaniem 
do Kryszny czystych wielbicieli.
To tu Praudha Maya jest służką Gaurangi i przewodnim bóstwem. Po-
zostaje tutaj przez wszystkie yugi i służy Gaurandze. W postaci jako 
Maha Maya, oślepia i obdarza różnymi cierpieniami osobę, która przez 
swoje grzeszne czynności, zaczęła zazdrościć Waisznawom. W formie 
rzeczywistej wiedzy, Praudha Maya powoduje zanikanie wszelkich 
grzechów i karmy. Ale jeżeli ktoś obraża Waisznawe, ona trzyma go 
z dala i daje mu wszelkiego rodzaju kłopoty związane z karma. Tacy 
dranie mogą studiować aby móc osiągnąć wiedzę w Navadvipie, ale 
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nigdy nie osiągną skarbu premy (miłości) u stóp Kryszny. Osiągają 
tylko ignorancję w przebraniu wiedzy, w taki sposób, że nigdy nie są 
w stanie ujrzeć bogactwa Nadii czy Gaurangi.
Rzeczywista wiedza nie jest niepomyślna, ale jej cień, ignorancja, 
z pewnością jest.
O Jivo, dzięki łasce Gaurangi, odkryjesz to wszystko. Dzięki pragnie-
niu Pana, będziesz pisał Pisma święte. Poprzez ciebie, Pisma będą wy-
jawione. Udajmy się teraz do rezydencji Jahnu.
Podczas gdy Nityananda mówił, poszli do Jannagara, gdzie ujrzeli za-
chwycającą pustelnię Jahnu Muniego. Nityananda Prabhu wyjaśnił:
- To wspaniałe miejsce nazwane Jahnudvipa jest znane jako Bhadra-
vana. W tym miejscu, Jahnu Muni wykonywał wyrzeczenia i osiągnął 
darsana złotej postaci Gaurangi.
- Jahnu Muni siedział tutaj i intonował Gayatri mantre, kiedy jego na-
czynie na wodę (acamana) wpadło do Bhagirathi i został zmieciony 
przez prądy rzeki. Otworzył wtedy swoje usta i wypił całą wodę jed-
nym haustem. Król Bhagiratha pomyślał: – Gdzie się podział Gan-
ges? – konkludując, że to Jahnu Muni wypił Ganges. Król pogrążył się 
w niepokoju i wielbił muniego przez kilka dni. Wtedy muni uwolnił 
Ganges ze swojego ciała. Z powodu tego incydentu Ganges znany jest 
na całym świecie jako Jahnavi, córka Jahnu.
- Jakiś czas później, Bhiszma, syn Gangi, przybył tutaj aby zobaczyć 
Jahnu, swego dziadka. Jahnu był bardzo zadowolony z Bhiszmy i trzy-
mał go tutaj przez wiele dni. W tym miejscu Bhiszma nauczył się naj-
lepszej wiedzy, którą przekazał później Yudhisthirze na Kurukszetra. 
Przez życie w Navadvipie, Bhiszma osiągnął służbę oddania i dlatego 
jest wyliczany pośród wielkich Waisznawów. Dlatego ta dvipa (wy-
spa) jest największą wyzwolicielką. Ktokolwiek mieszka tutaj jest za-
wsze szczęśliwy.”
Tego dnia, Nityananda i Jego towarzysze pozostali w domu wielbicie-
la w Jahnudvipie. Wczesnym rankiem następnego dnia Pan poprowa-
dził wielbicieli do Modadrumadvipy.
Bhaktivinoda, którego jedyną dumą są lotosowe stopy Jahnavy i Nitai, 
śpiewa chwały Navadvipy.
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Rozdział 14
Opis Modadrumdvipy i Rama lila

Wszelka chwała Gaurahari, który zamanifestował się jako Panca-tat-
tva! Wszelka chwała dla Navadvipa-dhama, najlepszej z siedzib!
Przybywając do wioski Mamagachi, Nityananda wyjaśnił Jivie:
- Tutaj w Modadrumdvipie znajduje się Ayodhya. W poprzedniej kal-
pie (milenium), kiedy Rama został wygnany do lasu, przybył wtedy 
do tego miejsca wraz z Lakszmanem i Janaki. Wybudował chatkę pod 
ogromnym drzewem bananowym i żył tutaj przez pewien czas. Do-
strzegając świetlistość Navadvipy, syn Raghu zaczął się lekko śmiać.
- Jak bardzo atrakcyjna była ta postać, zielona jak trawa, z lotosowymi 
oczami i z eleganckim łukiem w ręku! Ubrany jak brahmacari, a Jego 
głowa pokryta zmierzwionymi kręconymi włosami, ukradła umysły 
wszystkich żywych istot. Sita, córka Janaki, widząc uśmiechniętego 
Rame, zapytała o przyczynę.
- Posłuchaj Sito tej bardzo poufnej historii. Kiedy chwalebny wiek 
Kali nadejdzie, ukażę żółtawą postać tu w Nadii. Narodzę się z łona 
Saci w domu Jagannnatha Misry. Dam wszystkim szczęśliwym du-
szom, które ujrzą Moje dziecięce rozrywki najwyższy dar premy (mi-
łości). W tym czasie, będę cieszył się Moimi ukochanymi rozrywkami 
związanymi z edukacją i wyjawię chwały świętego imienia. Następnie 
przyjmę sannyase i udam się do Puri, a Moja własna matka będzie 
płakać wraz z Moją żoną w jej ramionach.”
Słysząc to, Sita zapytała: ‘
- O Ty, który masz oczy jak płatki lotosu, dlaczego miałbyś uczynić 
Swoją matkę pogrążoną w płaczu? Dlaczego miałbyś porzucić Swoją 
żonę i przyjąć sannyase? Jakie to szczęście, kiedy obdarzasz smutkiem 
Swoją żonę?
Sri Rama odpowiedział:
- O droga, wiesz wszystko. Ale działasz jak ignorant po to tylko aby 
pouczyć żywe istoty. Posłuchaj Sito, Moi wielbiciele smakują prema-
-bhakti na dwa sposoby. Podczas spotkania ze Mną cieszą się sambho-
ga, a podczas separacji ode Mnie cieszą się vipralambha. Moi wieczni 
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towarzysze pragną sambhogi, ale Ja łaskawie daję im vipralambhe. 
Wielbiciele wiedzą, że rozpacz z powodu separacji zemną jest faktycz-
nie najwyższym szczęściem. Po rozdzieleniu, czują  szczęście o wiele 
większe niż przedtem – miliony razy pomnożone. To jest wyjaśnienie 
jak może istnieć szczęście w separacji. Powinnaś zaakceptować ten 
nastrój, który jest opisany w czterech Vedach.
- Ta, która jest znana w Vedach jako Aditi jest teraz matką Kausalya 
i stanie się matką Saci w rozrywkach Gaurangi. A ty, Sito będziesz Mi 
służyć jako Visznupriya. W separacji, będziesz wielbić Moje Bóstwo 
i rozprzestrzeniać Moje chwały. Oddzielony od ciebie, będę czcił Bó-
stwo złotej Sity w Ayodhyi. Ale ten temat jest bardzo poufny, Sito. Nie 
odkrywaj teraz tego przed ludzmi.
- Ta Navadvipa jest Moim drogim miejscem, nawet Ayodhya nie rów-
na się jej. Kiedy Kali-yuga nadejdzie, to wielkie drzewo bananowe 
zniknie z pola widzenia i będzie stać tutaj w nie zamanifestowanej 
formie.
W ten sposób, Rama spędzał Swój czas tutaj wraz z Lakszmanem i Si-
tą. Później, udał się do Dandakaranya aby ukończyć Swoje czynności. 
Popatrz tutaj na miejsce, gdzie stała Jego chatka.
Dzięki pragnieniu Pana, przyjaciel Ramy, Guhaka narodził się tutaj 
w rodzinie bramińskiej. Miał na imię Sadananda Vipra Bhattacarya. 
Nie znał nikogo innego we wszystkich trzech światach oprócz Ramy. 
Był obecny w domu Jagannatha Misry, kiedy narodził się Gauranga. 
W tym czasie półbogowie przybyli aby móc ujrzeć dziecko. Wzniosły 
Sadananda doświadczył dzięki obecności półbogów, że jego Pan się 
narodził. W wielkim zachwycie powrócił do domu i podczas medyta-
cji o uwielbionym Panu Ramacandrze, ujrzał Gaurasundara.
Pan Gauranga siedział na tronie, otoczony przez półbogów, którym 
przewodził Brahma, machający camara. Wtedy Sadananda zobaczył 
Ramacandre, zielonego jak trawa. Po prawej stronie Ramy był Laksz-
man, siedziba Ananty. Po Jego lewej stronie była Sita, a z przodu Ha-
numan. Widząc to, vipra zrozumiał prawdę o Panu.
Vipra zmierzał do Mayapur w wielkiej ekstazie i będąc niewidocz-
nym, delektował się postacią Gaurangi:
- Pobłogosławiony jestem, naprawdę pobłogosławiony! Ramacandra 
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stoi przede mną jako Gauracandra!
Później, kiedy rozpoczął się ruch sankirtanu, Sadananda wziął w nim 
udział poprzez tańczenie i śpiewanie imienia Gaurangi.
- O Jivo, tutaj czyści wielbiciele widzą las Bhandira.
Słysząc te tematy i widząc te miejsca w wiecznej dhama, wielbiciele 
otoczyli Nityanandę i tańczyli. Wykrzykując imię Gaurangi, ciało Jivy 
ukazywało symptomy ekstazy.
Tego dnia Nityananda pozostał w domu Narayani. A Narayani, czy-
sta i wierna matka Vedavyasy (Vrindavana Dasa Thakura), służyła
Waisznawom. Następnego ranka, po przejściu niewielkiego dystansu, 
wkroczyli do Vaikunthapura.
Aby wypełnić polecenie Jahnavy i Nitaja, ten bezwartościowy biedak 
śpiewa chwały Nadii.

Rozdział 15
Śri Vaikunthapura, Rudradvipa i Pulina

Wszelka chwała Gaurandze i Panca-tattwie! Wszelka chwała Nava-
dvipie, siedzibie Sri Caitanyi!
Dochodząc do Vaikunthapura, Nityananda Prabhu zwrócił się do Sri 
Jivy lekko się uśmiechając:
- Po jednej stronie Navadvipy, która jest jak lotos z ośmioma płatkami 
znajduje się Vaikunthapura. Posłuchaj i odrzuć wątpliwości. To jest 
Vaikuntha, siedziba Narayana, usytuowana w niebie duchowym poza 
rzeką Viraja. Maya nigdy nie może wkroczyć do tego miejsca, gdzie 
Pan Narayana jest obsługiwany przez Swoje energie, Sri, Bhu i Nila. 
Światłość emanująca z tej duchowej siedziby to Brahman. Z material-
ną wizją, ludzie widzą tylko ten materialny świat. Ale ze swoją trans-
cendentalną wizją, Narada raz ujrzał Narayana manifestującego się 
jako Gaurasundara w tej duchowej siedzibie. Po ujrzeniu tego, najlep-
szy z munich pozostał tutaj przez jakiś czas.
- Jest jeszcze jedna poufna historia. Pewnego razu Ramanujacarya 
udał się do Puri i zadowolił Pana wieloma modlitwami. Jagannatha 
pojawił się przed nim i powiedział:
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- Idź i zobacz Navadvipa-dhama, ponieważ niedługo pojawię się 
tam w domu Jagannatha Misry. Całe niebo duchowe jest usytuowa-
ne w jednym zakątku Navadvipy, Mojej bardzo drogiej siedziby. Jako 
Mój wieczny sługa i przodujący wielbiciel, powinieneś zobaczyć Na-
vadvipe. Niech twoi studenci, zaabsorbowani dasya-rasa, zostaną tu-
taj, podczas twojej podroży. Jakakolwiek żywa istota, która nie ujrzała 
Navadvipy, urodziła się na próżno. Tylko jedna część Navadvipy za-
wiera Ranga-kszetra, Sri Venkata (Tirupati) i Yadava Acala. O synu 
Kesavy, udaj się do Navadvipy i zobacz postać Gaurangi. Przybyłeś na 
ziemię, aby nauczać bhakti, więc niech twoje narodziny odniosą suk-
ces dzięki łasce Gaury. Z Navadvipy pójdź do Kurma-sthana i połącz 
się ponownie ze swoimi uczniami.
Ze złożonymi rękami, Ramanuja zapytał Jagannatha:
- W Twojej narracji wymieniłeś Gauracandre, ale dokładnie kim On 
jest, ja nie wiem?
Pan łaskawie odpowiedział Ramanujy:
- Każdy zna Kryszne, Pana Goloki. Ten Kryszna, którego vilasa-murti 
jest Narayana, jest Najwyższą Prawdą i rezyduje we Vrindavana. Ten 
Kryszna manifestuje się w pełni w postaci jako Gaurahari, a ta Vrin-
davana jest w pełni zamanifestowana w formie Navadvipa-dhama. 
Wiecznie przebywam jako Pan Gauranga w Navadvipie, najwyższej 
siedzibie we wszechświecie. Dzięki Mojej łasce ta dhama znajduje się 
wewnątrz Bhu-mandala, ale pozostaje nietknięta przez maye. Jest to 
werdykt Pism świętych. Jeżeli powiesz, że Navadvipa jest częścią ma-
terialnego świata, wtedy twe oddanie będzie zanikać dzień po dniu. 
Umieściłem tą duchową siedzibę wewnątrz materialnego świata dzię-
ki Memu pragnieniu i niepojętej mocy. Tylko przez czytanie pism, 
nie można osiągnąć najwyższej prawdy, ponieważ najwyższa prawda 
wykracza poza wszelka moc rozumowania. Tylko wielbiciele to rozu-
mieją, dzięki Mojej łasce.
Słysząc to, rozważny Ramanuja wzburzył się miłością do Gaurangi. 
Powiedział:
- Panie, Twoje rozrywki są naprawdę zdumiewające. Pisma święte nie 
są w stanie znać Twoich bogactw. Dlaczego Gauranga-lila nie jest ja-
sno opisana w pismach? Kiedy dokładnie przebadam sruti i Purany, 
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znajduję tylko jakąś wskazówkę na temat Gaura-tattva. Po wysłucha-
niu Twoich instrukcji, wątpliwości odeszły i słodkie smaki rozrywek 
Gaurangi pojawiły się w moim sercu. Jeżeli rozkażesz mi, po udaniu 
się do Navadvipa, będę nauczał Gaura-lila w trzech światach. Będę 
dostarczał dowody ludziom z ukrytych pism i ustanowię służbę od-
dania dla Gaurangi w całym wszechświecie. Proszę poinstruuj mnie.
Widząc pragnienie Ramanujy, Jagannatha rzekł:
- Ramanuja, nie rozgłaszaj tego w ten sposób. Utrzymuj te poufne 
rozrywki Gaurangi w sekrecie. Tylko po tym jak Gauranga zakończy 
Swoje rozrywki, ludzie w ogólności otrzymają je. A teraz, nauczaj da-
sya-rasa, podczas gdy w swoim sercu wielb nieustannie Gaurange.
Przyjmując radę Pana, Ramanuja poufnie rozwijał swoją atrakcję 
do Navadvipy. Tak aby rozrywki Gaurangi nie były zbyt wcześnie 
ujawnione, Pan Narayana przyprowadził Ramanuje tutaj, do Vaikun-
thapury i łaskawie ukazał Swoją transcendentalną formę Ramanujy 
wielbioną przez Sri, Bhu i Nila. Ramanuja uważał się za szczęśliwca, 
doświadczył darsanu uwielbionego Pana, kiedy nagle ujrzał, że Pan 
przybrał zdumiewającą postać Gaurasundary, syna Jagannatha Misry. 
Ramanuja zemdlał widząc świetność tej formy. Wtedy Gauranga po-
łożył Swoje lotosowe stopy na głowie Ramanujy, w ten sposób został 
bosko zainspirowany i zaczął recytować modlitwy pochwalne:
- Muszę zobaczyć rzeczywiste rozrywki ( lila) Gaury na ziemi. Nigdy 
nie mogę opuścić Navadvipy!
Gauranga rzekł:
- O synu Kesavy, twoje pragnienie zostanie spełnione. Kiedy rozryw-
ki Nadii zostaną ujawnione w przyszłości, narodzisz się tutaj ponow-
nie.
Gauranga zniknął, a Ramanuja zadowolony, kontynuował swoją po-
dróż. Po kilku dniach dotarł do Kurma-sthana i zobaczył to miejsce 
wraz ze swoimi uczniami. Podczas swego życia nauczał dasya-rasa 
w południowych Indiach, a wewnątrz zaabsorbowany był Gaura-lila. 
Dzięki łasce Gaurangi, narodził się w Navadvipie jako wielbiciel Sri 
Ananta. Udał się do domu Vallabhacaryi i zobaczył ślub Lakszmiprii 
z Gauranga.”
Spójrzcie na dom Ananty, gdzie zbierało się wielu wielbicieli Naray-
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ana. Jest powszechnie znane, że królowie w tamtych czasach ustano-
wili wielbienie Narayana tutaj.
Kiedy wielbiciele zobaczyli las Niisreyasa, usytuowany po drugiej 
stronie rzeki Viraja, osiągnęli bezgraniczne szczęście. W ten sposób, 
podczas recytowania tych narracji dotarli do Mahatpura.
Nityananda wyjaśnił:
- To miejsce to Kamyavana we Vrajy. Popatrzcie na nie z wielkim 
oddaniem. W dawnych czasach było tutaj pięć bananowych drzew, 
których już teraz nie ma. To miejsce nazywane jest teraz Matapura, 
ale zgodnie z pismami, poprzednio nazywało się Mahatpura. Kiedy 
pięciu Pandawów i Draupadi  żyło incognito na wygnaniu, przybyli 
do Gaura-desa, w Bengalu. Podczas pobytu w Ekacakra, Yudhiszthi-
ra Maharaja miał sen, w którym chwały Navadvip zostały ujawnione 
przed nim. Następnego dnia stał się spragniony aby zobaczyć to miej-
sce, więc wszyscy razem przybyli tutaj. Widząc piękno Nadii, chwalili 
wielkie szczęście osób tam mieszkających. Podczas pobytu tutaj przez 
jakiś czas, zabili wiele demonów. Popatrzcie, tutaj jest Yudhiszthi-
ra-tila, a tutaj jest Draupadi kunda. Będąc świadomym  chwał tego 
miejsca, Yudhiszthira pozostał tutaj przez jakiś czas. Wtedy, jednego 
dnia podczas snu ujrzał Gaurange, którego niezwykła postać rozja-
śniała wszystkie strony.
Uśmiechając się, Gauranga rzekł:
- Spojrzyj na Moją rzadką postać. W twoim domu, Jestem jako Krysz-
na, syn Nandy i zawsze pozostaję z tobą jako przyjaciel. Ta Navdvi-
pa-dhama jest najlepsza z siedzib i w Kali-yudze zamanifestuje się 
i odpędzi wszelką ciemność. Ponieważ wszyscy z was jesteście Moimi 
sługami od długiego czasu, kiedy rozgrywać się będą Moje rozryw-
ki ponownie się narodzicie. Pozostanę z wami dzień i noc na brzegu 
oceanu w Jagannatha Puri w Orisie. Proszę, udajcie się teraz do Orisy, 
oczyśćcie to miejsc, i zlikwidujcie cierpienia żywych istot.
Yudhiszthira wyjaśnił ten sen swoim braciom. Po namyśle, wszyscy 
wyruszyli do Orisy. Było czymś bolesnym opuszczać Navadvipe, ale 
polecenie Pana musi być wykonane.
Madhva i jego uczniowie również mieszkali tutaj przez pewien czas. 
Gaurasundara łaskawie pojawił się przed nim we śnie i uśmiechając 
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się powiedział:
- Każdy wie, że jesteś Moim wiecznym sługą. Kiedy pojawię się w Na-
vadvipie, zaakceptuję twoją sampradaye (sukcesje uczniów). Teraz 
udaj się wszędzie i ostrożnie wykorzeń wszystkie fałszywe pisma 
święte mayavadich. Ujawnij chwały wielbienia Bóstwa Pana. Później, 
rozprzestrzenię twoje czyste nauki.
Mówiąc to Gauracandra zniknął, a Madhva obudził się oniemiały:
- Czy będę w stanie ponownie zobaczyć tą piękną złocistą postać? 
– wykrzyknął.
W odpowiedzi głos z nieba rzekł:
- Wielb Mnie potajemnie, a wtedy przyjdziesz do Mnie.
Z tą instrukcją, Madhva kontynuował z wielką stanowczością i poko-
nał filozofów mayavada.
Podczas opowiadania tych historii, grupa dotarła do Rudhadvipa i ro-
zejrzała się.
Rudradvipa została przecięta na dwie części przez Ganges. Spójrzcie 
jak ta zachodnia wyspa przesunęła się w kierunku wschodniego brze-
gu. Dzięki pragnieniu Pana, nikt teraz nie mieszka po tej stronie.  Stąd 
spójrzcie na Sri Sankarapura. Nawet z dystansu, patrzcie jak upiększa 
brzeg Gangesu. Kiedy Sankaracarya wyszedł aby pokonać wszystkich 
oponentów, po drodze do Navadvipy, to było pierwsze miejsce gdzie 
dotarł. Wewnątrz swego serca był najlepszym z Waisznawów, ale ze-
wnętrznie grał rolę mayavadi, sługa Mayi.
Tak naprawdę, był on inkarnacją Sivy i na polecenie Pana z eksper-
tyzą nauczał ukrytej formy Buddyzmu. Kiedy był tak zaangażowany, 
przybył do Nadii.
Kiedy Sankaracarya przybył do tego miejsca, Gauracandra pojawił 
mu się we śnie i łaskawie przemówił do niego słodkimi słowami:
- Jesteś Moim sługą. Wypełniając Moje polecenia, skutecznie na-
uczasz doktryny Mayavada. Ale, ponieważ ta Navadvipa-dhama jest 
Mi bardzo droga, nie ma tu miejsca na filozofie Mayavada. Z Mojego
polecenia, Vriddha Siva i Praudha Maya rozprzestrzeniają wyima-
ginowane interpretacje Pism świętych, ale tylko wobec tych ludzi, 
którzy zazdroszczą wielbicielom Pana. W ten sposób Ja ich oszukuję. 
Ponieważ ta Navadvipa-dhama jest na ogół miejscem dla Moich wiel-
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bicieli, nie dla zazdrosnych, powinieneś się udać gdzieś indziej. Nie 
zanieczyszczaj mieszkańców Navadvipy.
Doświadczając w swoim śnie prawdy o Navadvipie i z oddaniem 
wpojonym w serce, udał się gdzieś indziej.
Na tej Rudradvipie przebywa jedenastu Rudrów. Pod kierunkiem 
Nila-lohita Sivy, Rudrowie intonują chwały Gaurangi i ciągle tańczą 
w szczęściu. Kiedy półbogowie widzą ich taniec, stają się szczęśliwi 
i rzucają kwiaty z nieba.
Pewnego razu, Visznuswami przybył tutaj podczas swej podróży, 
w której pokonywał przeciwstawne filozofie. Przenocował wraz ze
swoimi zwolennikami w Rudradvipie. Uczniowie zaczęli tańczyć 
i śpiewać: – Hari bol! – podczas gdy Visznuswami recytował modlitwy 
z sruti. Zadowolony z dyskusji o bhakti, Nila-lohita łaskawie pojawił 
się tam. Widząc pojawienie się Sivy w ich towarzystwie, zaskoczyło 
to Visznuswamiego. Złożył swoje dłonie w modlitwie i wyrecytował 
odpowiednie pochwały. Siva przemówił do niego:
- Wszyscy wy Waisznawowie jesteście mi drodzy. Wasze dyskusje 
o służbie oddania zadowoliły mnie. Poprosicie o spełnienie waszych 
pragnień, a Ja was zadowolę. Nie ma czegoś takiego, czego bym nie 
dał Waisznawom.
Visznuswami ofiarował swoje dandawaty i przepełniony ekstatyczną
miłością rzekł:
- Daj nam ten jeden dar; że od teraz udoskonalimy naszą sampradaye 
(sukcesje uczniów) nauczając służby oddania.
W wielkim szczęściu Rudra zgodził się i nazwał sampradaye swoim 
imieniem. W ten sposób Visznuswami sampradaya nazywa się Ru-
dra-sampradaya. Wraz z łaską Rudry, Visznuswami przebywał tutaj 
i wielbił Gauracandre z pragnieniem osiągnięcia miłości do Boga.
Gauranga pojawił się mu we śnie i powiedział:
- Dzięki łasce Rudry stałeś się Moim wielbicielem. Jesteś szczęśliwcem 
osiągając bhakti w Navadvipie. Teraz opuść to miejsce i nauczaj filo-
zofii suddhadvaita (oczyszczony monizm). Niedługo nadejdzie czas
Mojego pojawienia się. Wtedy pojawisz się jako Sri Vallabha Bhatta. 
Spotkasz Mnie w Puri i podróżując do Mahavana udoskonalisz swoją 
sampradaye.
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- O Jivo! Sri Vallabha jest teraz w Gokuli. Kiedy się tam udasz, bę-
dziesz go w stanie ujrzeć.
Mówiąc to, Nityananda radośnie udał się na północ do Paradanga 
w Sri Pulinie. Tutaj ukazał miejsce, gdzie Sri Rasa-mandala i Dhira-
-samira znajdują się we Vrajy. Rzekł:
- O Jivo, to jest Vrindavana. Ktoś może ujrzeć tutaj rozrywki z Vrin-
davana. – Słysząc słowo: – Vrindavana – Jiva zadrżał i łzy zaczęły pły-
nąć mu z oczu.
Pan kontynuował:
-Gauranga sprowadził tutaj Swoich wielbicieli i wykonali kirtan opi-
sujący rasa-lila. Miejsce rasa-lili we Vrindavana jest usytuowane tutaj 
na brzegu Gangesu. Rozrywki rasa-lila z gopi, które rozgrywają się 
wiecznie tutaj, czasami są widziane przez szczęśliwe osoby.
Posłuchaj, o trzeźwo myślący, na zachód od tego miejsca, popatrz tam 
jest Sri Dhira-samira, miłe miejsce aby móc wielbić Pana. We Vrin-
davanie Dhira-samira usytuowana jest na brzegu Jamuny, a tu leży na 
brzegu Gangesu. Tak naprawdę, to co widzisz nie jest brzegiem Gan-
gesu, ale Jamuny, która płynie po zachodniej stronie Gangesu. Ponie-
waż ta cudowna Pulina leży na brzegu Jamuny, dlatego Visvambhara 
nazywa to miejsce Vrindavana. Powinieneś wiedzieć, że wszystkie 
miejsca rozrywek we Vrindavan znajdują się w tym miejscu. Nie roz-
różniaj pomiędzy Vrindavana, a Navadvipa, ani pomiędzy Gauranga 
i Kryszna.
W ten sposób, pogrążony w ekstatycznej miłości Nityananda Raya 
wziął Jive i pokazał mu Vrindavane. Następnie pokonując nieznaczny 
dystans na północ, spędzili noc na Rudradvipie.
Z lotosowymi stopami Nitai i Jahnavy, które są moim jedynym bo-
gactwem, Bhaktivinoda śpiewa gloryfikacje Nadii.

Rozdział 16
Bilvapaksza i Bharadvaja tila

Wszelka chwała Sri Gauracandrze, który jest wędrowcem po gajach 
Nadii! Wszelka chwała Sri Nityanandzie, mistrzowi Ekacakry! Wszel-
ka chwała Adwejcie Iswarze, mistrzowi Santipur! Wszelka chwała Ga-
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dadharze z Ramacandrapury! I wszelka chwała Gaura-bhumi, która 
jest esencją cintamani, gdzie Kryszna przechadzał się w Kali-yudze.
Syn Padmavati, Sri Nityananda Prabhu po przekroczeniu Gangesu 
i po przejściu pewnego dystansu, powiedział do wielbicieli:
- Popatrzcie na to urocze miejsce nazwane Bilvapaksza. Na ogół lu-
dzie nazywają je Bela Pukhariya ( lub Belpukura). Miejsce znane 
w Pismach świętych jako Bilvavana we Wradzy jest usytuowane tutaj 
w Navadvipie.
Pewnego razu wielbiciele bramini czcili Sive ofiarowując mu liście
jego ulubionego drzewa, drzewa bilvy lub bel przez dwa tygodnie. 
Siva był zadowolony z braminów i dał im Kryszna-bhakti. Wśród 
tych, którzy oddawali cześć był Nimbaditya, który był bardzo uważny 
podczas wielbienia. Siva przemówił do niego:
- Na skraju tej wioski znajduje się święty las drzew bilva. Wewnątrz 
tego lasu, siedzi czterech Kumarów pogrążonych w medytacji. Dzięki 
ich łasce osiągniecie transcendentalną wiedzę. Oni są waszymi guru 
(mistrzami duchowymi). Dzięki służeniu im osiągniecie wszystko co 
ma wartość.’ Mówiąc to, Pan Siva zniknął.
Nimbaditya szukał i znalazł to miejsce. Na ładnym podwyższeniu 
w lesie, niedaleko Sivy, ujrzał czterech braci- Sanake, Sanandane, 
Sanatane i Sanat-kumare –siedzących i niewidocznych dla innych. 
Byli młodzi, nadzy i szlachetni w charakterze. Nimbarka wykrzyknął 
w radosnym podnieceniu:  – Hare Kryszna! Hare Kryszna!
Słysząc święte imię, medytacja Kumarów została przerwana. Otwo-
rzyli swoje oczy i ujrzeli przed sobą idealnego Waisznawe. Zadowole-
ni przez ten widok, jeden po drugim obieli Nimbaditye: – Kim jesteś? 
– zapytali. Z pewnością spełnimy twoje modlitwy.
Nimbarka ofiarował swoje pokłony i pokornie przedstawił siebie. Sa-
nat-kumara uśmiechnął się i rzekł:
- Wiedząc, że Kali-yuga będzie kłopotliwa, wszechłaskawy Najwyż-
szy Pan zdecydował rozprzestrzenić służbę oddania. Upełnomoc-
nił czterech ludzi służbą oddania i wysłał ich w świat aby nauczali. 
Ramanuja, Madhva i Wisznuswami są trzema z tych osób. Ty jesteś 
czwarty z tych wielkich wielbicieli. Sri Lakszmi zaakceptował Rama-
nuje, Brahma zaakceptował Madhvacarye, Rudra zaakceptował Wisz-
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nuswamiego, a my spotykając ciebie dzisiaj, mamy wielkie szczęście 
nauczać ciebie. To jest nasz zamiar. Wcześniej byliśmy zaangażowani 
medytując o Brahmanie, ale dzięki łasce Pana ta grzeszna czynność 
odeszła. Teraz, kiedy znam słodki smak służby oddania, napisałem 
jedną książkę pod nazwą Sanat-kumara Samhita. Powinieneś otrzy-
mać wprowadzenie do tych nauk.
Widząc łaskę swojego guru, czcigodny Nimbarka szybko wykąpał się 
w Gangesie i powrócił. Ofiarował pokłony i pokornie powiedział:
- O wybawco upadłych, proszę wybaw tego upadłego drania.
Czterech braci dało mu mantre Radha-Kryszna i poinstruowało jak 
wielbić Radhe i Kryszne przepełniając się uczuciami wielkiej miłości 
nazywanymi bhava-marga. Otrzymując tą mantre, Nimbaditya re-
zydował w tym świętym miejscu i wykonywał wielbienie zgodnie ze 
wskazówkami tej sanhity.
Radha i Kryszna obdarzyli Swoją łaską Nimbarke pojawiając się przed 
nim. Rozświetlając wszystkie kierunki i delikatnie się uśmiechając, 
powiedzieli:
- Jesteś wielkim szczęśliwcem. Wykonywałeś sadhane w Navadvipie, 
Naszej drogiej siedzibie. Tutaj przyjmiemy jedną formę jako syna Sa-
cidevi.
Podczas gdy tak mówili, połączyli się w jedną formę Gaurangi. Nim-
barka zdumiony widząc tę postać, wykrzyknął:
- Nigdy, nigdzie nie widziałem i nie słyszałem o takiej niezwykłej for-
mie.
Mahaprabhu powiedział:
- Proszę trzymaj tę postać w sekrecie. Poprostu nauczaj Kryszna-
-bhakti i rozrywek Radhy i Kryszny, ponieważ Jestem bardzo szczę-
śliwy w tych rozrywkach. Kiedy pojawię się jako Gauranga, będę cie-
szył się rozrywkami związanymi z edukacją.
W tym czasie narodzisz się w Kaszmirze i będziesz podróżować po 
Indiach jako najlepszy uczony, po to aby pokonać wszystkich opo-
nentów. Będziesz miał na imię Kesava Kaszmiri, i będziesz wychwa-
lany wszędzie za swoją wielką uczoność. Podróżując, pojawisz się 
w Mayapur. Uczeni Navadvipy uciekną, kiedy usłyszą twoje imię, ale 
Ja będąc odurzony Swoją uczonością i z przyjemnością pokonam cie-
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bie. Dzięki łasce Sarasvati, doświadczysz Mojej tożsamości, porzucisz 
swoją dumę i przyjmiesz schronienie we Mnie. Wtedy Ja dam ci po-
darunek w formie bhakti i wyślę ciebie abyś nauczał służby oddania 
ponownie. Więc możesz Mnie teraz zadowolić przez nauczanie filo-
zofii dvaitadvaita (monizmu i dualizmu), utrzymując Moją tożsamość
w sekrecie.”
Później, kiedy rozpocznę ruch sankirtanu, Sam będę nauczał esencji 
czterech filozofii Waisznawa. Od Madhvy otrzymam dwa esencjo-
nalne elementy: jego kompletne pokonanie filozofii Mayavada i jego
służbę dla Bóstwa Kryszny, akceptując Bóstwo jako wieczną ducho-
wą istotę. Od Ramanujy zaakceptuję dwie wielkie nauki: koncepcje 
bhakti nie zanieczyszczone karmą i jnaną oraz służbę dla wielbicieli. 
Z nauk Wisznuswamiego przyjmię dwa zasadnicze elementy: uczucie 
wyłącznego polegania na Krysznie i ścieżkę raga-bhakti. A od ciebie 
otrzymam dwie doskonałe zasady: potrzebę schronienia się w Radha-
rani i wysokie docenienie miłości gopi względem Kryszny.
Kiedy Gauracandra zniknął, Nimbarka płakał z miłości. Po wielbieniu 
stóp swoich guru, opuścił to miejsce aby nauczać Kryszna-bhakti.
Wtedy Nityananda wskazał Jivie mieszczącą się nie opodal Rama-tir-
the, gdzie Pan Balarama zabił demona Kolasure i wykąpał się z Yada-
vami. To miejsce nazywa się teraz Rukmapura i jest usytuowane na 
końcu parikramu Navadvipy. Podczas miesiąca Kartika to miejsce jest 
szczególnie chwalebne.
Pozostawiając za sobą Bilvapaksze, Nityananda Prabhu wraz z wielbi-
cielami udali się do wioski Bharadvaja-tila. Nityananda wyjaśni:
- Po ujrzeniu Ganga-sagara, Bharadvaja Muni przybył do tego miej-
sca. Wielki muni pozostawał tutaj przez kilka dni i wielbił Pana Gau-
racandre. Zadowolony z wielbienia, Pan Visvambhara łaskawie poja-
wił się przed munim i powiedział do niego:
- Twoje pragnienie się spełni. Kiedy się pojawię, będziesz Mnie wi-
dzieć.
Po wypowiedzeniu tych słów Pan zniknął i Bharadvaja zemdlał 
w wielkiej ekstazie.
Po kilku dniach pozostawania na tym wzgórzu, muni odszedł aby zo-
baczyć inne tirtha. Zwykli ludzie nazywają to miejsce Bharuisanga. 
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Pisma święte uważają, że jest to ważne tirtha
Podczas mówienia o tych tematach, powrócili do Mayapur, gdzie Isa-
na Thakura wyszedł aby ich przywitać. Nityananda Prabhu, w nie-
zwykłej premie tańczył i śpiewał pomiędzy wielbicielami. Tego dnia 
w domu Jagannatha Misry, najlepszego z wszystkich świętych miejsc 
gdzie Gauranga pojawił się wraz ze świętym imieniem, matka Pana 
karmiła Waisznawów. Jak opisać szczęście tego miejsca? Dźwięk kir-
tanu rozbrzmiewały głośno.
Pragnąc cienia stóp Nitai i Jahnavy, Bhaktivinoda śpiewa te rozrywki 
Navadvipy.

Rozdział 17
Pytania Jivy i odpowiedzi

Wszelka chwała Panu Gauracandrze i Prabhu Nityanandzie! Wszel-
ka chwała Adwejcie i Gadadharze, którzy smakują ekstatyczną pre-
me! Wszelka chwała wielbicielom pod kierunkiem Srivasa! Wszelka 
chwała Navadvip-dhama! I wszelka chwała nama-sankirtana, i sie-
dzibie premy.
Nityananda Prabhu siedział na podwórku Srivasa Thakura ze łzami
miłości do Gaurangi płynącymi z Jego oczu. Ze wszystkich stron 
przybyli święci Waisznawowie, pokonani przez ten zalew miłości. 
W tym czasie Jiva Goswami pojawił się tam odurzony miłością dla 
Radhy i Kryszny. Ofiarowując dandavaty lotosowym stopom Nity-
anandy, Jiva tarzał się w kurzu tego miejsca.
Nityananda Prabhu z czułością zapytał go:
- Po ilu dniach udajesz się do Vrindavany?
Jiva odpowiedział:
- Polecenie Pana jest najważniejsze. Akceptując to polecenie, zapraw-
dę muszę udać się do Vrindavan. Ale mam kilka pytań. O Panie, dla 
korzyści Twojego sługi, proszę odpowiedz. Mówisz, że Navadvipa 
i Vrindavana są jednakowe. Jeżeli tak jest, dlaczego mamy czynić wy-
siłki aby w ogóle udać się do Vrindavan?
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Po wysłuchaniu pytania Jivy, Nityananda odpowiedział:
- Jest to głęboki temat, więc słuchaj ostrożnie. Tak długo jak rozrywki 
Pana są przejawione, zrozum, materialiści nie wiedzą o nic tym.
- Navadvipa i Vrindavana są tą samą zasadą, jedna nie jest ani mniej-
sza lub większa od drugiej. Vrindavana jest pojemnikiem rasy, celem 
żywych istot, ale ten kto nie jest kwalifikowany nie jest w stanie otrzy-
mać jej nektaru. Dlatego, ta sama dhama łaskawie stała się Navadvipą, 
gdzie żywe istoty mogą otrzymać kwalifikacje do tego nektaru. Inny-
mi słowy, rozrywki Radhy i Kryszny są najwyższymi ze wszystkich 
transcendentalnych smaków, dlatego ktoś nie może mieć natychmia-
stowego prawa do nich.
- Po wielu życiowych wyrzeczeniach, ktoś osiąga stan wiedzy. Kiedy 
ta wiedza dojrzewa, zaczyna dociekać na temat tej rasy. Jednak zawsze 
jest dużo przeszkód, osiągnięcie  wielkiego skarbu tego nektaru jest 
czymś naprawdę rzadkim. Dlatego nie wszyscy, którzy udają się do 
Vrindavana osiągają tą rasę. Raczej z powodu obraz, ten słodki nektar 
zmienia się w coś kwaśnego.
W tym okropnym wieku Kali, obrazy są nieustanne, ciało żyje krótko 
i jest wiele kłopotów, nawet jeżeli ktoś chce rasy z Vrindavana, jest ona 
nie osiągalna – jedyną metodą osiągnięcia rasy jest łaska Kryszny.
Radha i Kryszna dali tą łaskę żywym istotom przez zamanifestowanie 
Vrindavany w formie Navadvipy i przez inkarnowanie w łonie Saci 
w połączonej formie jako Gaurahari. W tej postaci, dali proces do 
osiągnięcia kwalifikacji do vraja-rasa. Nawet początkowa obecność
obraz nie jest przeszkodą w szybkim osiągnięciu celu premy.
- Jeżeli ktoś żyje w Navadvipie i przyjmuje schronienie świętego imie-
nia, jego obrazy zostaną zniszczone i kwalifikacja do rasy pojawi się.
Miłość do Kryszny wkrótce zabłyśnie w jego sercu, a tematy dotyczą-
ce Radhy i Kryszny zwyciężą. W ten sposób, przez osiągnięcie łaski 
Gaurangi, żywa istota osiąga Vrindavane, świętą siedzibę słodkich 
rozrywek Radhy i Kryszny.
- Ponieważ jest to poufny temat, nie dyskutuj o nim otwarcie. Tak 
naprawdę, nie ma absolutnie różnicy pomiędzy Navadvipa, a Vrinda-
vana. Teraz jesteś kwalifikowany, aby przyjąć schronienie tego miej-
sca, gdzie Radha i Kryszna rasa jest w pełni zamanifestowana, więc 
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powinieneś udać się do Vrindavany. Ściśle ujmując, nie ma potrzeby 
aby udać się do Vraja-dhama, ponieważ po osiągnięciu kwalifikacji ta
Vraja-dhama pojawia się tutaj w Navadvipie. Pomimo tego powinie-
neś pójść do Vrajy, bo jest to polecenie Pana.
- Dla żywych istot jest zawsze odpowiednim, aby przyjąć schronienie 
Navadvipy i osiągnąć kwalifikacje do smakowania ras we Vrajy. Wte-
dy można żyć we Vrindavan, w miejscu gdzie faktycznie zdobywa się 
rasę i cieszy się tymi transcendentalnymi smakami. Kiedy otrzymasz 
łaskę Navadvipy, łatwo osiągniesz Vrindavan.
Wysłuchawszy konkluzji Nityanandy Prabhu, Jiva złapał Jego lotoso-
we stopy w ekstatycznym szczęściu i rzekł:
- Mam jeszcze jedno pytanie. Proszę posłuchaj. Wielu ludzi żyje w Na-
vadvipie, ale dlaczego nie są w stanie osiągnąć Kryszna-bhakti? Jeże-
li pozostają w tej dhama, w jaki sposób obrazy pozostają w nich? To 
mnie niepokoiło. O Panie, Jesteś siedzibą wszechświata, pomimo tego 
pozostajesz wolny od materialnego zanieczyszczenia. Proszę powiedz 
mi jak wielbiciele będą uwolnieni od tej wątpliwości?
Pragnąc cienia lotosowych stóp Nitai i Jahnavy, ten niski i bezwarto-
ściowy Bhaktivinoda mówi o tych tematach.

Rozdział 18
Usunięcie wątpliwości Jivy Goswamiego 

i jego podróż do Vrindavany

Wszelka chwała Sri Gaurandze, synowi Saci! Wszelka chwała Nity-
anandzie, synowi Padmavati i życiu Jahnavy! Wszelka chwała Ad-
wejcie Prabhu, mężowi Sity! Wszelka chwała Gadadharze! I wszelka 
chwała wielbicielom pod kierunkiem Srivasa!
Po usłyszeniu pytania Sri Jivy, Nityananda Raya wypowiedział tę głę-
boką prawdę wśród zgromadzenia wielbicieli:
- Posłuchaj Jivo. Zarówno Vrindavana jak i Navadvipa są schronie-
niem niezliczonych szczęśliwych wielbicieli. Oczyszczone żywe isto-
ty, które przekroczyły materialną naturę, żyją tutaj jako towarzysze 
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Kryszny. Ta dhama jest wiecznie czystą duchową siedzibą, gdzie ma-
terialna natura i czas są pokonane. W tej siedzibie, ziemia i czas są 
wiecznie przepełnione szczęściem i kompletnym przeciwieństwem 
do materialnego świata. Powinieneś wiedzieć, że domy, drzwi, rzeki, 
strumienie, lasy i podwórka są wszystkie kompletnie duchowe i nie-
słychanie atrakcyjne.
- To szczęśliwe miejsce, transcendentalne do materialnej natury, spo-
czywa na niepojętej i najbardziej wspaniałomyślnej energii sandhini 
Kryszny. Ale ta energia dhamy zstąpiła tu w Nadii, ponieważ rzeczy-
wistym pragnieniem Kryszny jest wyzwolenie żywych istot. Materia-
listyczne osoby nie są w stanie wkroczyć do dhamy, czy też nie ma 
tu materialnego wpływu. Maya na wieczność okryła dham powłoką 
tępej materii. Ludzie, którzy nie mają związku z Kryszna Caitanyą po 
prostu żyją na wierzchu tej okrywy, nie widząc rzeczywistej praw-
dy. Pomimo, że ktoś myśli: – Jestem w Navadvipie – Praudha Maya 
szczęśliwie trzyma tą osobę z dala od dham. Ale jeżeli poprzez jakieś 
wielkie szczęście ktoś osiąga towarzystwo wielbiciela, ten związek lub 
sambandha z Sri Caitanyą jest ustanowiony. Temat sambandhy jest 
głęboki, o synu Vallabhy, jest skarbem, którego uwarunkowane  żywe 
istoty nie są w stanie tak łatwo zrozumieć. Nawet jeżeli ktoś wzywa 
imię Sri Kryszny Caitanyi z pozornym uczuciem, jeżeli ten związek 
nie jest ustanowiony w jego sercu, po prostu pozostaje w materialnej 
sferze. Taka osoba rezyduje na powierzchni iluzorycznego okrycia 
dhamy i nigdy nie osiąga czystej bhakti. Ta osoba jest dharmadvaji, 
lub inaczej szczerym hipokrytą, który jest szczególnie dwulicowy, nie 
posiada pokory i jest przepełniony dumą, pomimo tego nadal myśli, 
że jest w pełni kwalifikowany.
Dzięki łasce wielbicieli nawet taka osoba może porzucić swoją dumę 
i wykonywać czynności oddania. Ktoś powinien myśleć o sobie jako 
o kimś niższym od źdźbła trawy i bardziej tolerancyjnym niż drzewo. 
Nie powinien pragnąć szacunku dla siebie, ale powinien umiejętnie 
ofiarować szacunek innym. Kiedy ktoś posiada te cztery cechy i śpie-
wa chwały Pana Kryszny, związek z Sri Caitanyą manifestuje się w je-
go sercu.
- Teraz, z Kryszną występuje pięć związków: santa, dasya, sakhya, 
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vatsalya i madhurya. Rozpoczynając wielbienie Gaurangi w nastroju 
santa i dasya, wielbiciel osiąga służbę dla Kryszny w innych rasach. 
Zgodnie z jego związkiem z Panem, wieczny doskonały nastrój wiel-
biciela manifestuje się podczas wykonywania służby oddania.
- Ktokolwiek czyni rozróżnienie pomiędzy Gauranga, a Kryszna jest 
godny pogardy i nigdy nie osiągnie związku z Kryszną. Ale, w towa-
rzystwie wielbicieli, ktoś kto posiada cechy zaczynające się od poko-
ry będzie na początku czcić Gaurangę w dasya – w związku służenia. 
Ta dasya-rasa jest najwyższym nastrojem w wielbieniu Gaurangi. To 
w tym nastroju wielbiciele nazywają Sri Caitanyę – Mahaprabhu.
Ktoś kto jest kwalifikowany w madhurya-rasa wielbi Gaurangę w for-
mie Radhy i Kryszny. Ponieważ Radha i Kryszna połączyli się w jed-
ną formę jako Mój Gauranga Raya, ich rozrywki nie będą się manife-
stować w Jego postaci. Kiedy wielbienie Gaurangi w dasya-rasa osiąga 
pełną dojrzałość  w sercu żywej istoty, madhurya-rasa naturalnie roz-
wija się w sercu. W tym czasie wielbienie Gaurahari kwalifikuje go do
czczenia Radhy i Kryszny we Vrindavanie. Wtedy Gauranga pogrążą 
wielbiciela w nektarze wiecznych rozrywek Radhy i Kryszny, do któ-
rych wielbiciel wkracza kiedy osiąga Vrindavane.
- Materialiści, którzy są ślepi na życie duchowe, nie są w stanie zoba-
czyć głębokiego związku pomiędzy Navadvipą, a Vrają, które są jed-
nocześnie tym samym i odmiennym. Wiedz to na pewno, że ten sam 
związek istnieje pomiędzy Gaura i Kryszną, którzy są jednocześnie 
jednym i odmiennym. Jednakże Gauranga jest wielbiony w madhu-
rya-rasa w formie Radhy i Kryszny. O synu Vallabhy, wkrótce Rupa 
i Sanatana nauczą cię tych prawd. Teraz Sam Pan dał ci prawo wejścia 
do Vrindavan. Jivo, nie zwlekaj już dłużej aby się tam udać!
Mówiąc to, wszechmiłosierny Nityananda Prabhu umieścił Swoje lo-
tosowe stopy na głowie Jivy i obdarzył go duchową mocą. W eksta-
tycznej miłości do Boga, Jiva Goswami pozostał nieświadomy przez 
jakiś czas u stóp Nityanandy Prabhu. Następnie zaczął się tarzać po 
ziemi, na podwórku Srivasa, kiedy ekstatyczne symptomy zamanife-
stowały się w jego ciele, płacząc powiedział:
- Jakim nieszczęśliwcem jestem, że nie widziałem rozrywek Pana 
w Navadvipie na moje własne oczy. Gaurahari wykonał Swoje roz-
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rywki aby uwolnić dusze związane w materialnym świecie, ale ja nie 
widziałem tych czynności, więc moje dni spędziłem bezużytecznie.
Słysząc, że Sri Jiva udaje się do Vrindavany wielu wielbicieli przybyło 
na podwórko Srivasa. Starsi Waisznawowie ofiarowali swoje błogo-
sławieństwa, a młodsi Waisznawowie błagali o łaskę. Składając swoje 
dłonie, Sri Jiva powiedział do wszystkich:
- Proszę, wybaczcie wszystkie moje obrazy. Jesteście sługami Sri Ca-
itanyi, guru tego świata. O drzewa pragnień, bądźcie łaskawe dla tej 
nieznaczącej żywej istoty. Niech atrakcja mojego umysłu będzie w Pa-
nu Caitanyi. I niech Nityananda Prabhu będzie moim celem życia po 
życiu!
Bez zrozumienia porzuciłem mój dom jako dziecko, wy jesteście mo-
imi przyjaciółmi, dbającymi o moje życie. Bez łaski Waisznawów, nie 
osiągniemy Kryszny. Dlatego bracia, dajcie mi kurz z waszych stóp.
Mówiąc to, gloryfikował i pokłonił się każdemu Waisznawie z osob-
na, a potem za pozwoleniem Nityanandy Prabhu, udał się do domu 
Jagannatha Misry. U stóp matki Saci, z umysłem zaagitowanym z po-
wodu duchowych emocji, otrzymał polecenie udania się do Vrinda-
vany. Mama Saci ofiarowała kurz ze swoich lotosowych stóp i wszelkie
błogosławieństwa, życzyła mu wszystkiego dobrego podczas podró-
ży.
Jiva płakał, kiedy przekraczał Ganges. Podczas gdy tak szedł wzywał 
imię Gauranga, wiedząc, że polecenie Pana jest najważniejsze. Po 
jakimś czasie, przekroczył granice Navadvipy. Opuszczając dhama, 
ofiarował swoje dandavaty kierując się do Vridndavana.
W tym momencie, Vraja-dhama, Jamuna i jego wujkowie, Rupa i Sa-
natana rozbudzili się w jego sercu.
Jednej nocy w trakcie podróży, Gauranga pojawił się mu we śnie i po-
wiedział:
- Udaj się do Mathury. Ty i twoi wujkowie, Rupa i Sanatana są Mi bar-
dzo drodzy. Razem powinniście skomponować Pisma święte opisu-
jące służbę oddania. Zadedykuj swoje życie służąc Mojej formie jako 
Radha i Kryszna i zawsze oglądaj ich rozrywki we Vrajy.
Budząc się ze snu, Jiva pogrążony w wielkim szczęściu, ruszył szybko 
do Vrindavan. Jest niemożliwym do opisania jaką służbę Jiva Goswa-
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mi tam wykonał. Później, jedna szczęśliwa osoba opisze jego czyn-
ności, a wielbiciele będą słuchać o nich w wielkiej radości. Bezwar-
tościowy, niezdolny Bhaktivinoda uczynił ten opis podróżowania po 
dhama.
Uczynię jedną prośbę u stóp Waisznawów. Niech mój związek z Gau-
ra zostanie zapieczętowany. Wraz z tym związkiem, niechaj mieszkam 
w Navadvipie przez długi czas.
To jest moje pragnienie. Jestem robakiem w dziurze materializmu, 
niesłychanie zły w zachowaniu, pozbawiony oddania, przepełniony 
pożądaniem i szalony od gniewu.
W innym wypadku, jak taka gniewna osoba jak ja, sługa mayi, może 
osiągnąć związek z Gauranga?
O Navadvipa-dhama, obdarz mnie tą przysługą i pojaw się w moim 
sercu, tak abym został wyzwolony. O Praudha Maya, o bogini ochro-
ny, proszę bądź naprawdę łaskawą, ponieważ ty jesteś jedyną nadzieją 
w pokonaniu przeszkód z powodu ignorancji. Vriddha Siva, opieku-
nie dhamy, bądź współczujący wobec mnie, niech transcendentalna 
dhama będzie objawiona moim oczom.
O mieszkańcy Navadvipy i wielbiciele Gaurangi, połóżcie swoje sto-
py na mojej głowie, pomimo, że jestem draniem, proszę wysłuchajcie 
mojej modlitwy, tak abym mógł szybko osiągnąć stopy Sri Caitanii.
Pomimo, że jestem niskiego stanu, podejmując polecenie Sri Nity-
anandy i Jahnavy, opisałem tutaj Navadvipa-dhama. Jest faktem, że 
ta książka jest przepełniona imionami: Gauranga, Nityananda i Na-
vadvipa. Na tej podstawie ta książka jest najwyższym wyzwolicielem 
i dlatego nie czuję się winny, pomimo, że może być wiele błędów które 
popełniłem podczas pisania. Poprzez czytanie tej książki, wielbiciele 
Gaurangi zawsze osiągną owoc wykonywania parikramu.
A jeżeli ktoś czyta tą książkę podczas parikramu, rezultat jest pomno-
żony setki razy. Taki jest werdykt Pism świętych.
Aspirując do cienia lotosowych stóp Sri Nitai i Jahnava, ten niezna-
czący i bezwartościowy Bhaktivinoda zaśpiewał w ten sposób chwały 
Nadii.

KONIEC PARIKRAMA-KHANDY.
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PRAMANA-KHANDA

Rozdział 1
Upaniszady Candogya, Mundaka i Caitanya

O wielbiciele, złożywszy pokłony Radzie i Krysznie oraz Ich połączo-
nej postaci jako Sri Caitanya Mahaprabhu, proszę posłuchajcie chwał 
Navadvipa-dhama ogłaszanych przez zbiór tych dowodów z Pism 
świętych.
Dla przyjemności wielbicieli zbiorę po pierwsze dowody z Upanisza-
dów. O wielbiciele, po pierwsze posłuchajcie z wiarą i z sercem wol-
nym od zazdrości o tym co Chandogya Upaniszad mówi o Navadvi-
pie.
Chandogya Upaniszad opisuje przepiękne miasto pod nazwą Brah-
mapura w kształcie lotosu z ośmioma płatkami. W centrum tego lo-
tosu znajduje się Mayapur, siedziba Najwyższego Pana Sri Caitanya 
jako Paramatma. Niebo wewnątrz tego lotosu lub inaczej antarakasa 
jest znane jako Antardvipa.
Hari om. Wewnątrz Brahmapury jest serce (dahara) w kształcie loto-
su. W centrum tego jest antarakasa lub inaczej wewnętrzne niebo. Po-
winno się odszukać i zrealizować co jest wewnątrz tego antarakasa.
Studenci mogą zapytać:
- W Brahmapura jest serce (dahara) w kształcie lotosu, a wewnątrz 
tego egzystuje antarakasa. To co egzystuje tam powinno być odszu-
kane i poznane?
Wtedy guru odpowie:
- Tak jak jest niebo w tym zewnętrznym świecie, tak samo jest po-
dobne pośrodku serca. W tym niebie jest niebo i ziemia, ogień i po-
wietrze, słońce i księżyc, błyskawica i gwiazdy. Cokolwiek jest w tym 
zewnętrznym świecie i nawet to czego brakuje tutaj jest obecne w tym 



86

wewnętrznym miejscu.
Wtedy studenci mogą ponownie zapytać:
- W tej Brahmapura, wewnątrz ciała, jeżeli wszystkie elementy, żywe 
istoty i pragnienia są obecne, wtedy co pozostaje kiedy ciało się zesta-
rzeje i umiera?
Wtedy guru odpowie:
- Kiedy ciało się zestarzeje, elementy Brahmapury nie starzeją się, 
a kiedy ciało ginie podczas śmierci, te elementy nie giną. Ta rzeczy-
wista Brahmapura jest niezniszczalna i jest siedzibą kompletnej satys-
fakcji. Ta atma, Dusza Najwyższa jest pozbawiona grzechu, starości, 
śmierci, lamentu, głodu i pragnienia. Jego pragnienia są czyste, sa-
tyakama i spełnienie Swoich pragnień osiąga natychmiast bez prze-
szkód, satya-sankalpa.
Ale ludzie w tym świecie, którzy pragną obiektów-niektórzy kraju lub 
nawet małego skrawka ziemi dla satysfakcji cielesnych przyjemności 
– nieuchronnie rozwijają przywiązanie i wpadają pod kontrolę tych 
obiektów, tak jak obywatele, którzy są zobligowani przestrzegać praw 
państwowych.
Cokolwiek ktoś zdobywa na tej ziemi jest wyczerpane poprzez przy-
jemność i cokolwiek ktoś zdobywa poprzez pobożne czynności jest 
wyczerpane na przyjemności niebiańskie. I tak w ten sposób, ci któ-
rzy odchodzą z tego świata bez szukania i osiągnięcia wiedzy i realiza-
cji Duszy Najwyższej nie osiągają pełnej satysfakcji swoich pragnień 
gdziekolwiek by się nie udali.
Ale ci, którzy odchodząc z tego świata, poszukiwali i osiągnęli wiedzę 
i realizację Duszy Najwyższej, wszechszczęśliwego Pana, osiągają cał-
kowitą satysfakcję gdziekolwiek by się nie udali.
Jeżeli pragnie związku z osobami takimi jak ojcowie, dzięki temu pra-
gnieniu ojcowie są obecni i z ojcami cieszy się służąc Panu w (vatsa-
lya-rasa).
Jeżeli pragnie matczynych osób, tylko dzięki temu pragnieniu matki 
są obecne i z matkami cieszy się służąc Panu w (vatsalya-rasa).
Jeżeli pragnie braci, wtedy przez jego pragnienie bracia są obecni i z 
braćmi cieszy się służeniem Panu.
Jeżeli pragnie sióstr, wtedy przez jego pragnienie siostry są obecne i z 



87

siostrami cieszy się służeniem Panu.
Jeżeli pragnie przyjaciół, wtedy przez jego pragnienie przyjaciele są 
obecni i z przyjaciółmi cieszy się służeniem Panu w (sakhya-rasa).
Jeżeli pragnie ludzi ofiarowujących rzeczy sprawiające przyjemność
takie jak perfumy i girlandy, wtedy dzięki jego pragnieniu te osoby są 
obecne i z nimi cieszy się służąc Panu w (dasya-rasa).
Jeżeli pragnie służących podających pożywienie i napoje, dzięki jego 
pragnieniu oni są obecni i z nimi cieszy się służąc Panu.
Jeżeli pragnie wykonawców pieśni i muzyki, wtedy przez jego pra-
gnienie oni są obecni i z nimi cieszy się służąc Panu.
Jeżeli pragnie towarzystwa pięknych kobiet, wtedy przez jego pragnie-
nie one są obecne i z nimi cieszy się służąc Panu w (madhurya-rasa).
Cokolwiek pragnie, dzięki temu pragnieniu jest to obecne i z tym ra-
dośnie służy Panu.
Te wieczne przyjemności i pragnienia okryte są ignorancją w tym 
świecie. Chociaż są rzeczywiste, istnieje okrycie ignorancji. W ten 
sposób, w tym świecie nigdy nie jesteśmy zdolni zobaczyć ponownie 
tych, do których jesteśmy przywiązani po tym, kiedy odejdą z tego 
świata.
Ale jeżeli osoba osiąga Brahmapura, spotyka wszystkich swoich przy-
jaciół i krewnych zarówno żyjących jak i martwych i osiąga wszystko 
czego pragnęła, a nie mogła osiągnąć. Ale w tym uwarunkowanym 
świecie, wszystko jest okryte ignorancją. Tak jak ludzie nie wiedzą-
cy o ukrytym skarbie zawierającym złoto pod ich stopami chodzą po 
nim ciągle, ale nie są w stanie się nim cieszyć, tak żywe istoty, które 
są okryte przez ignorancję mają kontakt z Brahmaloka codziennie, 
nawet w tym świecie, ale nie wiedzą o tym i dlatego nie są w stanie 
cieszyć się wiecznym duchowym szczęściem.
Pan lub Paramatma rezyduje wewnątrz serca (hridayam). Słowo hri-
dayam jest uzyskiwane w ten sposób: hridi- w sercu; ayam- to jest 
atma, Pan. Osoba znająca to znaczenie hridayam (która jest zawsze 
świadoma Pana wewnątrz), udaje się do tej najwyższej świetlistej sie-
dziby.
To co opuszcza ciało poruszając się w górę osiąga najwyższe światło, 
Najwyższego Pana i rodzi się w swojej duchowej formie. To jest praw-
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dziwa jaźń, która osiąga cechy podobne do Pana. On jest nieśmiertel-
ny, nieustraszony, czysty duchem i jest Brahmanem. On, tak jak Pan 
nazywany jest satya.
W słowie satya występują trzy sylaby: sat, i i ya. Sat oznacza to co nie-
śmiertelne; i oznacza to co przemijające; i ya jest Panem, który kon-
troluje zarówno nieśmiertelność jak i śmiertelność. Ponieważ Pan 
kontroluje zarówno nieśmiertelność jak i śmiertelność poprzez Swoją 
energię, nazywany jest ya. Osoba, która logicznie rozumie znaczenie 
satya osiąga najwyższą świetlistą siedzibę.
Pan jest znany jako most lub granica (setu), ponieważ trzyma ten 
świat oddzielnie od świata duchowego. Dzięki Jego pragnieniu sta-
rość, śmierć, lament, dobre uczynki lub złe uczynki nie są w stanie 
tam przeniknąć. Wszystkie grzechy znikają w Jego obecności. Ta 
Brahmaloka niszczy wszystkie grzechy.
Przez przejście po tym moście i osiągnięciu realizacji Pana, ślepy osią-
ga wzrok, zatroskany staje się spokojny, a cierpiący osiąga ulgę. Jeżeli 
ktoś przejdzie przez ten most, noc staje się dniem. Bo ta Brahmaloka 
jest ciągle oświetlona czystą świadomością.
Osoba osiąga tą Brahmaloke, Pana, poprzez zaabsorbowanie się w Pa-
nu. Takie osoby mogą wtedy poruszać się swobodnie gdziekolwiek.
To co nazywa się yajsza jest to w rzeczywistości brahmacaryą lub za-
absorbowaniem się w Brahmanie. Osoba, która osiąga właściwą wie-
dzę poprzez zaabsorbowanie w Brachmanie, osiąga Brahman. To co 
nazywa się isztha lub wielbienie jest zaabsorbowaniem w Brachma-
nie, ponieważ przez wielbienie wraz z zaabsorbowaniem się w Brach-
manie, ktoś osiąga Brahmana.
To co nazywa się sattrayana (rodzaj długiej ofiary) jest to zaabsorbo-
wanie w Brachmanie, dzięki temu zaabsorbowaniu osiąga się wyzwo-
lenie, trana duszy, sat.
To, co nazywa się mauna lub milczeniem jest faktycznie zaabsorbowa-
niem w Brachmanie, ponieważ dzięki zaabsorbowaniu w Brachmanie 
i zrozumieniu duszy ktoś osiąga wnikliwość lub manana.
To co nazywa się anasakayana lub ciężkimi postami jest zaabsorbo-
waniem w Brachmanie, ponieważ dzięki absorpcji w Brachmanie 
i zrozumieniu duszy, ktoś osiąga nieśmiertelność (anasakayana).
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To co nazywa się aranyayana lub studiami w lesie jest zaabsorbowa-
niem w Brachmanie. Ara i Nya są dwoma oceanami w Brahmapurze, 
w trzecim niebie, poza tym światem. W tej Brahmaloce znajduje się 
orzeźwiające jezioro; drzewo asvattha spełniające pragnienia, które 
wydziela some; i niezwyciężone, bogate, duchowe miasto złota.
Ci, którzy odkryją te dwa oceany w Brahmaloce poprzez zaabsorbo-
wanie w Brachmanie staną się usytuowani w świecie duchowym i są 
wolni, bez ograniczeń materialnej sfery.
W Chandogya Upaniszad jest również oznajmione:
- Wewnątrz złotej siedziby znajduje się złoty promienny Pan z pro-
miennymi włosami, promienną brodą i jest promienny od stóp do 
głowy. Jego oczy są jak płatki lotosu otwarte podczas porannego słoń-
ca. Nazywany jest – ut, transcendentalny. Jest poza wszelkim grze-
chem. Ten, który zna tego Pana również staje się transcendentalny do 
wszystkich grzechów.
Podobnie w Mundaka Upaniszad podany jest opis duchowej, świetli-
stej, złotej siedziby.
Jest to nic innego jak nieskazitelne Yogapitha wewnątrz Mayapur.
Jest tam oznajmione:
- Ci, którzy naprawdę posiadają wiedzę rozumieją, że wewnątrz złotej 
okrywy usytuowany jest czysty Pan, nieskalany przez pasje (virajam), 
absolutny i niepodzielny (niszkalam), światło świateł.
- Te osoby bez materialnych pragnień, które wielbią najwyższą czystą 
Osobę i rozumieją najwyższą duchową siedzibę, która jest ozdobiona 
wszelką duchową różnorodnością, przekraczają ten materialny świat.
O wielbiciele, teraz uważnie posłuchajcie oznajmień Caitanya Upani-
szadu, który gloryfikuje Navadvipe:
- Ponownie ( Pippalayana ) zadał pytanie:
- O Panie, jak ludzie w Kali-yudze, którzy pogrążeni są w grzesznym 
życiu osiągną wyzwolenie ? Proszę, powiedz mi kto jest uwielbionym 
Panem i jaka jest mantra dla Kali-yugi.
On ( Brahma ) odpowiedział:
- Posłuchaj jak będę mówił tą poufną wiedzę do ciebie. Na brzegu Gan-
gesu w Navadvipa-dhama, która jest taka sama jak Goloka, wszech-
przenikający Bóg, Najwyższa Osoba, Govinda, pojawi się w Swojej 
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dwuramiennej formie jako Pan Gaura, wielki, święty i potężny mi-
styk, który jest ponad trzema siłami natury i jest symbolem transcen-
dentalnej czynności. Nauczał będzie kultu oddania na świecie.
W ten sposób kończy się Pierwszy Rozdział Navadvipa-dhama-ma-
hatmya, Pramana-khanda.

Rozdział 2
Ananta Samhita

Dla przyjemności inteligentnych ludzi, zaprezentuję po pierwsze co 
Pan Siva opisał dawno temu Parvati w Ananta-samhicie.
Sri Parvati powiedziała:
- Kim jest Kryszna Caitanya? Jakie są Jego pomyślne charakterystyki? 
Co to jest Ananta-samhita? Jak i przez kogo została objawiona? Sły-
szałam jak intonujesz różne imiona Wisznu, ale nigdy dwóch imion 
– Gauranga i Kryszna Caitanya – O Panie mojego życia, proszę, po-
wiedz mi dlaczego głośno intonujesz te wszechpomyślne imiona. Pro-
szę, opisz również tą Samhite, która zawiera gloryfikacje Pana Caita-
nyi.
Sri Mahadeva odrzekł:
- O Parvati, córko Himalajów, jesteś bardzo szczęśliwa. Pan Wisznu 
wychwala ciebie jako równej Sri Radha. Podporządkowałaś zarówno 
ciało jak i umysł Sri Krysznie. Dlatego, moja ukochana, posiadasz od-
powiednie kwalifikacje aby słuchać o Sri Krysznie Caitanyi, ponieważ
tylko ci, którzy posiadają oddanie dla Radhy i Kryszny są kwalifiko-
wani do słuchania o Sri Caitanyi. Niewielbiciele nie posiadają kwali-
fikacji.
- O ukochana, Kryszna Caitanya jest pierwszym pomiędzy Bogami, 
Panem, z którego wszystkie światy i wszystko pochodzi. On jest Para-
matmą, i wszystko pogrąża się w Nim podczas zagłady wszechświata. 
Znawcy Wed nazywają Go Brahmanem, podczas gdy inni nazywają 
Go pierwotną uczoną osobą. Niektóre osoby nazywają Go wyłącznym 
Panem wszechświata, a inni widzą Go jako Najwyższą Osobę.
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- Niektórzy nazywają Go rezultatem pracy, a inni znają Go jako dziad-
ka. Ktoś inny zna Go jako Pana ofiar, a inni jako wszechwiedzącego
Pana. O Mahesvari, Najwyższa Osoba Sam Sri Kryszna, który jest ży-
ciem dla Sri Radharani i Panem wszechświata, pojawił się podczas 
stworzenia jako Gaura. O Parvati, która posiadasz łagodną twarz, po-
nieważ pojawił się On podczas tego czasu jako czysta świadomość, ca-
itanya uczeni nazywają Go Kryszna Caitanya. Sylaba ‘kriszi’ oznacza 
‘wsparcie’ i ‘na’ oznacza ‘wszechświat’. Mędrcy rozumieją, że Kryszna 
jest osobą, która wspiera wszechświat.
- Poprzednio słuchałaś ode mnie o Krysznie. Ponieważ pojawił się On 
na początku stwarzania wszechświata w złotej formie, Waisznawowie 
znają Go jako Gauranga. W tym czasie, Prakritidevi, mistrzyni trzech 
sił i matka wszechświata, nie była obecna, więc mahat-tattva i mate-
rialne elementy nie były jeszcze zamanifestowane.
- Ofiarowuję moje pokłony Nadduszy, przyczynie wszystkich przy-
czyn, Panu panów, Gaurandze, formie wieczności, wiedzy i szczę-
ścia.
- O Parvati, pewnego dnia Pan znany jako Ananta, król wężów, udał 
się do Svetadvipa, gdzie Pan Wisznu, obrońca trzech światów rezy-
duje. Tysiącgłowy Ananta ofiarował Swoje wyrazy szacunku wszech-
potężnemu Wisznu i wychwalał Go przez recytowanie Porusza-sukty. 
Wtedy, ze złożonymi dłońmi zapytał Pana.
- Nagaraja rzekł: – O Narayana, O oceanie łaski! Znasz wszystko i je-
steś łaskawy dla Swoich wielbicieli. Dzięki Twojej łasce wspieram tą 
ziemię. Dzięki Twej łasce byłem w stanie ujrzeć i zrozumieć wszystkie 
ruchome i nieruchome rzeczy. Teraz pragnę ujrzeć rozrywki Radha 
i Kryszna. O mężu Lakszmi, dzięki łasce Twoich lotosowych stóp by-
łem w stanie udać się wszędzie z wyjątkiem Vrindavany. Teraz pragnę 
pójść do Mahavana, najlepszej z dham. Proszę, powiedz mi jak tam 
dotrzeć.
Sri Mahadeva kontynuował:
- Słysząc jak mówi Nagaraja, Pan Svetadvipy, Madhusudana, uśmiech-
nął się lekko i wypowiedział te słodkie słowa.
Najwyższy Pan rzekł:
- O niezwykle inteligentny Nagaraja, jak możesz zadać takie pytanie? 
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Jest to jak pragnienie pokonania oceanu przez trzymanie się ogona 
psa. O obrońco ziemi, jakiego rodzaju wyrzeczenia lub pobożne czyn-
ności wykonałeś aby pragnąć ujrzeć cudowną siedzibę Radhy i Krysz-
ny? Ani Brahma, dziadek wszechświata; ani Siva; ani Ja, utrzymujący 
wszechświat; ani Garbodakasayi Wisznu ani Karanodakasayi Wisznu; 
ani Mayadevi, która oszałamia wszystkich we wszechświecie nie jest 
w stanie udać się do duchowej siedziby Kryszny, Pana Radhy.
- To miejsce, gdzie drzewa, liście, kwiaty oraz owoce są duchowe; 
gdzie łabędzie, kukułki, sarny i inne zwierzęta są duchowe; gdzie zie-
mia, rzeki, góry i jeziora są duchowe – nie pochodzą z tej zewnętrznej 
materialnej energii – to miejsce jest wychwalane przez wielkich wiel-
bicieli jako najlepsze z miejsc. Nazywane jest Goloka. Radha i Krysz-
na wykonują tam Swoje rozrywki. Vrindavana jest najbardziej drogą 
siedzibą Kryszny, którą wszyscy dewatowie (półbogowie) pragną uj-
rzeć.
- O Nagaraja, jak do tego doszło, że pragniesz ujrzeć tą najwyższą 
z siedzib, z rogu której rodzą się wszystkie miejsca drogie żywym 
istotom, takie jak Vaikuntha i które mędrcy nie są w stanie ujrzeć na-
wet w swoich snach?
Dawno temu, Brahma przez sto lat wykonywał wyrzeczenia w Pusz-
kara. Miał nadzieje, że otrzyma kurz z lotosowych stóp Pana Kryszny. 
Ale Ty – tak niekwalifikowany, tak pozbawiony inteligencji – jak mo-
żesz pragnąć ujrzeć najwyższe rozrywki Radhy i Kryszny?
O królu wężów, uważam Cię za najlepszego z wielbicieli, ponieważ 
rozwinąłeś smak do rozrywek Radhy i Kryszny. Po dziesięciu milio-
nach kalp wykonywania pobożnych czynności, żywa istota staje się 
Waisznawa. Później rozwija smak do rozrywek Radhy i Kryszny.
- Osoba taka, która rozwija subtelną inteligencję aby móc postrzec 
rozrywki Radhy i Kryszny jest wyzwoloną duszą i jest godna czci 
przez wszystkich półbogów.
- Nie można osiągnąć Radhy i Kryszny przez słuchanie chwał Wisznu 
przez miliardy kalp. Radhę i Krysznę można osiągnąć tylko przez to-
warzystwo gopi. A nie można osiągnąć towarzystwa gopi dopóki nie 
przyjmie się schronienia lotosowych stóp Gaurangi. Dlatego, proszę, 
nieustannie wielbij Gaurange z pełnym oddaniem.
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- Wielbiciele przyciągani wyłącznie do lotosowych stóp Gaurangi jak 
pszczoły do nektaru, z pewnością osiągają Radhę i Krysznę. Jeżeli 
pragniesz celu oddania – służenie Radharani i Krysznie we Vrinda-
van, które jest tak rzadkie w tym świecie – to udaj się szybko do Nava-
dvipy i wielbij Gaurange, ocean łaski. Obecnie, Kryszna, najdroższy 
Radhy rezyduje tam w formie Gaurangi.
- Po to aby obdarzyć nastrojem gopi, Kryszna, syn Nandy pojawił się 
w dwuramiennej złotej formie z ramionami sięgającymi kolan oraz 
przyjemnymi oczami i twarzą. W ubraniu wielbiciela, intonuje głośno 
Swoje własne imiona, a czasami intonuje – gopi, gopi, gopi – Czasami 
będzie trzymał dande oraz naczynie na wodę, a czasami będzie po-
chłonięty nastrojami mahabhavy obdarzając realizacjami dusze tego 
świata. Przez wielbienie z wielkim oddaniem Gaurangi, wielką górę 
łaski, osiągniesz Radhę i Krysznę we Vrindavana.
Mahadeva kontynuował:
- Otrzymawszy instrukcję Pana Ananty, udał się do Navadvip aby 
spotkać Gaurangę.
W ten sposób kończy się Drugi Rozdział Drugiej części Sri Caitanyi 
Janma-khandy Ananta-samhity.
Parvati powiedziała:
- Proszę powiedz mi, O Panie, O oceanie łaski, O wielki yoginie, gdzie 
jest ta Navadvip, w której rezyduje Gauranga? Co zrobił Ananta, kie-
dy się tam udał?
Imię Gaurangi przemocą skradło mój umysł. Opowiedziałeś mi już 
o chwałach Vrindavany. Teraz, Panie, powiedz mi o chwałach Nava-
dvipy.
Słysząc słowa Parvati, Pan Siva objął ją i z wielkim szacunkiem rzekł:
- O Gauri, proszę słuchaj, kiedy będę opisywał chwały Navadvipy, któ-
ra obdarza ludzkość prema-bhakti i niszczy wszystkie rodzaje grze-
chów. Opiszę chwały Navadvipy całkowicie tak jak opisałem chwały 
Vrindavany.
Pan, który daje szczęście Swoim wielbicielom, wykonuje Swoje roz-
rywki w Navadvipie tak jak Kryszna cieszy się rozrywkami z Radha-
rani we Vrindavanie. Po prostu przez pamiętanie chwalebnej Na-
vadvipy, wyspy usytuowanej wewnątrz połączonych rzek Gangesu 
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i Jamuny, ktoś rozwinie atrakcje do Radhy i Kryszny.
- Ktoś może podróżować po ziemi i odwiedzić tysiąc świętych tirtha, 
ale jeżeli nie zobaczy Navadvipy, nie jest w stanie osiągnąć Radhy 
i Kryszny. O Parvati, w jednej tylko części Navadvipy wszystkie świę-
te miejsca, mędrcy, muni, półbogowie, aśramy, Vedy, Pisma Święte 
i mantry nieustannie rezydują dla przyjemności Radhy i Kryszny. Ja-
kiekolwiek rezultaty może osiągnąć osoba przez wykonanie tysięcy 
ofiar z konia, tysięcy ofiar vajapeya, różnych rodzaju rytuałów i ćwi-
czeń yogi, może osiągnąć dziesięć milionów razy więcej po prostu 
przez pamiętanie Navadvipy. Co mogę powiedzieć o rezultatach fak-
tycznego ujrzenia Navadvipy?
- O Parvati, nawet jeżeli najbardziej grzeszni ludzie pamiętają Nava-
dvipe chociaż raz, stają się wielbicielami. Wiedz to na pewno. Dzień 
po dniu ich oddanie wzrasta. Ziemia staje się oczyszczona dzięki ku-
rzu z ich lotosowych stóp.
- Ci, którzy żyją w Navadvipie i zaakceptowali Gaurange jako jedyne-
go uwielbionego Pana nie powinni być uważani za zwykłych śmier-
telników. Są oni osobistymi towarzyszami Gaurangi. Po prostu przez 
pamiętanie tych wielbicieli najbardziej grzeszni stają się oczyszczeni. 
A co tu mówiąc o widzeniu ich!
- Jeżeli Ananta Swoimi tysiącami ust nie jest w stanie opisać chwał 
Navadvipy, jak Ja będę w stanie to zrobić moimi pięcioma twarzami?
- O Parvati, uczeni wiedzą, że Navadvipa jest jedynym sposobem na 
wzniesienie się do Vrindavany.
- Ananta udał się do Navadvipy. Wykonywał wyrzeczenia i wielbił 
Gaurange przez dziesięć tysięcy lat. Będąc zadowolonym z Ananty, 
Pan Gauranga pojawił się przed Nim. Widząc tą postać, Ananta upadł 
na ziemię ofiarowując Swój szacunek.
- Wtedy, podnosząc się Ananta złożył Swoje dłonie i zaczął śpiewać 
chwały Gaurangi, który pojawił się w kolorze stopionego złota. Lo-
tosowe stopy Gaurangi były bardzo piękne, Jego paznokcie świeciły 
się jak dziesięć milionów księżyców, Jego postać świeciła się jak tysiąc 
słońc i był przyozdobiony girlandą z leśnych kwiatów oraz znakiem 
Srivatsa na Swojej piersi. Będąc ubranym w jedwabne szaty, był atrak-
cyjny jak dziesięć milionów Kupidynów. Jego ramiona sięgały kolan, 
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a święta nić zawieszona była wokół Jego klatki piersiowej. Był posma-
rowany papką sandałową i udekorowany naramiennikami. Miał kora-
le tulasi wokół Jego szyi i łaskawe oczy, cudowne brwi i nos. Lekko się 
uśmiechał, a Jego uszy ozdobione były kolczykami w kształcie reki-
nów. Był spokojny, a Jego lotosowe stopy są wiecznie wielbione przez 
wielbicieli. Jest on wyzwolicielem cierpiących żywych istot i przyczy-
ną wszechświatów. Jego forma jest pełnią wieczności, wiedzy i szczę-
ścia. Zdławionym głosem Ananta ofiarował Swoje modlitwy.
Ananta rzekł:
- O Panie, jesteś źródłem wszystkiego, jedyną przyczyną wszechświa-
ta. Jesteś niezależną, łaskawą, wieczną osobą. Tak jak ogień daje naro-
dziny iskrom, Ty dajesz narodziny wszystkim żywym istotom, które 
przyjmują ciała półbogów i ludzi.
- O wszechprzenikający Panie, ponieważ Twoja wieczna energia nie 
jest w stanie wznieść Mnie bez Twojego pragnienia, podporządkowu-
ję się Tobie w Twojej wiecznej formie.
- O niszczycielu cierpień materialnego życia, O Paramatmo! Ci, któ-
rzy porzucają wszechpomyślną, szczęśliwą służbę dla Twoich lotoso-
wych stóp i zamiast tego mozolą się ciągle w spekulacji umysłowej, 
angażują się w bezużyteczną czynność.
- O lotosooki Panie, ci którzy porzucają Twoją służbę z celem wtopie-
nia się w Ciebie poprzez praktykowanie yogi nie mogą być uważani za 
inteligentne osoby na tej ziemi, są oni przecież pozbawieni szczęścia 
służenia Tobie.
- Dlatego, o przyjacielu cierpiących, proszę zaangażuj Mnie w Two-
ją służbę. Nie mam innego pragnienia przy Twoich lotosowych sto-
pach.
- O wybawco ziemi, dla tych których umysły są zadowolone nektarem 
służby Twoim lotosowym stopom, nie ma tego czego nie mogliby ła-
two osiągnąć na tej ziemi.
- O najlepszy z boskich, dzisiaj jestem bardziej szczęśliwy niż umysło-
wi spekulanci, ponieważ zobaczyłem Twoją postać, która jest trans-
cendentalna do tego materialnego świata. O Panie, ofiarowuję  mój
szacunek Tobie, którego forma jest pełna wieczności, wiedzy i szczę-
ścia, którego cera jest jak stopione złoto i którego lotosowe stopy są 



96

łatwo osiągalne dla wielbicieli.
- O łaskawy Gaurango, pragnę ujrzeć Cię jeszcze raz w przyszłości 
w formie, która cieszy się rozrywkami we Vrindavanie.
Pan powiedział:
- O Ananto, jestem zadowolony z Twojej służby, ponieważ jesteś 
pierwszym pośród najlepszych wielbicieli. Z tego powodu, kiedy po-
jawię się w Navadvipie, Ty pojawisz się również jako Mój najlepszy 
sługa.
- O szczęśliwy, Navadvipa jest taka sama jak Vrindavana. Została 
stworzona dawno temu przez Radhe, aby obdarzyć łaską żywe istoty. 
Vrindavana i Navadvipa są tak Mi drogie jak Sama Radha. To potwier-
dzam jako prawdę. O Ananto, tak jak zawsze rezyduję we Vrindavan 
z Radhika, tak samo zawsze rezyduję w Navadvip z Radhika połączo-
ny w jedną formę jako Gauranga. Tak jak nigdy nie opuszczam Vrin-
davan, nigdy nie opuszczam Navadvipy. Pojawiam się we Vrindavan 
w każdej kalpie, wykonuję rozrywki dla przyjemności wielbicieli i po 
to aby oczyścić świat. O Ananto, proszę, opisz te same rozrywki, które 
występują  w Navadvipie.
- O szczęśliwy, kiedy pojawię się osobiście dla korzyści ogółu, Ty tak-
że się pojawisz. Nie toleruję separacji od Ciebie nawet na moment. 
Dlatego, w innym wieku zabieram Cię jako Mojego starszego brata 
we Vrindavan.
- Pojawię się w Navadvipie, wielkim świętym miejscu, w domu bra-
mina. Będąc błaganym przez półbogów, zabiję strach stworzony przez 
nadejście Kali-yugi. W tym czasie, pojawiając się jako dobrze zbudo-
wany Nityananda, zaabsorbujesz się rozrywkami kirtanu i przemie-
nisz oszołomionych niewiernych w Moich wielbicieli. Nawrócisz żywe 
istoty na najlepszych wielbicieli przez zgromadzenie esencji Moich 
wiecznych rozrywek i komponując atrakcyjną samhite zaaprobowaną 
przez wielkich wielbicieli.
Pan Siva rzekł:
- O Parvati, otrzymawszy w ten sposób polecenie od Pana, Ananta 
ofiarował Swoje pokłony Panu i skomponował tą wielką samhite, któ-
ra obdarza prema-bhakti. Kiedy Ananta ofiarował tą samhite u loto-
sowych stóp Pana, poczuł wielką satysfakcję. Ponieważ ta praca była 
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przepełniona nieskończonymi (ananta) rozrywkami Pana i pojawiła 
się z ust Ananty, Pan nazwał tą pracę Ananta-samhita.
- Moja droga Parvati, pewnego razu na Vaikuncie Pan dał tą sam-
hite Brahmie dla korzyści wszystkich światów, a później w innej kal-
pie łaskawie dał ją mi, kiedy byłem pokonany przez wypicie trucizny. 
Jak moje usta piekły od trucizny, przyjąłem tą nektariańską samhite 
w moje usta. O Parvati, od tego czasu ciągle recytuję tą samhite wraz 
z pomyślną mantra złożoną z imion Gaurangi. Będąc przez to oczysz-
czonym, jestem uważany za najlepszego z wielbicieli. Jestem teraz za-
dowolony, będąc wolnym od grzesznych reakcji z powodu stworzenia 
ateistycznych pism Mayavada, które krytykują Kryszne.
- O Parvati, ponieważ jesteś moją ukochaną, w poprzedniej kalpie da-
łem tą samhite tobie, ale ponieważ jesteś kobietą i przeważa w tobie 
wiedza spekulatywna, nie mogłaś jej pamiętać.
W tej samhicie opisane są atrakcyjne rozrywki Kryszny i cechy Gau-
rangi, które obdarzają bezpośrednim spotkaniem Radhy i Kryszny.
- O Parvati, przez słuchanie, czytanie lub nauczanie tego pisma, oso-
ba może osiągnąć bezpośrednią służbę dla Pana Gaurangi, który 
jest łaskawy dla wielbicieli i którego forma jest wieczna, pełna wie-
dzy i szczęścia. Taka osoba rezyduje w Navadvipie przez wiele kalp. 
Wtedy, dzięki łasce Gaurangi, osoba ta staje się gopi i rezyduje z Ra-
dha i Kryszna w gajach Vrindavany jako towarzyszka (sakhi). Jest to 
prawda bez wątpliwości.
- O Sati, bez służby dla lotosowych stóp Gaurangi, osoba nie osiągnie 
Radhy i Kryszny nawet gromadząc pobożne czynności z wielu żyć. 
Dlatego Parvati, powinnaś nieustannie słuchać o cechach Pana Gau-
rangi.
Sri Narada rzekł:
- O Gautama, będąc zapytanym przez Parvati, łaskawy Pan Siva gło-
śnym głosem zaczął opisywać cechy Gaurangi.
W ten sposób kończy się Trzeci Rozdział Drugiej części Sri Caitanya 
Janma-khanda z Ananta-samhity.
Gautama rzekł:
- O najlepszy z munich, proszę bądź łaskawy i powiedz mi o co zapy-
tała Parvati Pana Sive.
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Sri Narada odrzekł:
- Po wysłuchaniu chwał Navadvipy. Parwati zaspokajała swoje pra-
gnienie poznania przyczyny pojawienia się  Navadvip i dalej docieka-
ła od Pana Sivy.
Parvati rzekła:
- O Panie, proszę opisz dokładnie jak i kiedy Srimati Radhika stwo-
rzyła Navadvipe.
Pan Siva odrzekł:
- O Parvati, proszę posłuchaj o przyczynie pojawienia się Navadvipy, 
jak zostało to opisane w Ananta-samhicie i tak jak usłyszałem o tym 
z ust Pana Narayana.
- Tak jak pszczoła bawi się w lotosie, Kryszna cieszył się wraz z Vi-
rają w miłym lesie Vrindavany. Radhika, której twarz podobna jest 
księżycowi, a oczy tak jak u sarny, usłyszała te wieści od jednej sakhi 
i w pośpiechu pobiegła, aby znaleźć Kryszne. Widząc, że Radha się 
zbliża, Kryszna nagle znikł, a Viraja stała się rzeką. Radha ponownie 
usłyszała, że Kryszna cieszył się z Virają, ale kiedy tam przybyła nie 
była w stanie ich znaleźć. Zaabsorbowana myślami o Krysznie, Radha 
zaczęła myśleć.
- Zgromadziła Swoje sakhi razem pomiędzy rzekami Gangesem i Ja-
muna. Stworzyła tam cudowne miejsce, ozdobione roślinami i drze-
wami i przepełnione męskimi i żeńskimi trzmielami. Sarny i kozy 
szczęśliwie bawiły się przechadzając się to tu, to tam, a cała okolica 
przesycona była zapachem kwiatów jaśminu, mallika i malati. Ta 
transcendentalna siedziba udekorowana była krzewami tulasi i ozdo-
biona różnymi zagajnikami. Na polecenie Radhy, Ganges i Jamuna, 
z ich przyjemną wodą i brzegami, działały jak fosa aby chronić ogród. 
Sam kupidyn wraz z wiosną, wiecznie rezyduje tam, a ptaki ciągle 
śpiewają pomyślne imię Kryszny.
- Radha, ubrana w kolorowe szaty, zaczęła grać na flecie przepiękną
melodie, po to aby przyciągnąć Kryszne. Kryszna, zauroczony tą me-
lodią pojawił się w tym uroczym miejscu. Radha, która przyciągnęła 
umysł Kryszny, widząc, że Kryszna nadchodzi chwyciła rękę Kryszny 
i doświadczyła ekstatycznej przyjemności. Wtedy Kryszna, rozumie-
jąc nastrój Radhy, powiedział głosem zdławionym miłością:
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- O Radho, o ty która posiadasz piękną twarz, Ty jesteś jak Moje życie. 
Nikt nie jest bardziej drogi Mi niż Ty. Dlatego nigdy Cię nie opuszczę. 
Dla Mnie stworzyłaś to piękne miejsce. Pozostając z Tobą, zmienię to 
miejsce, zapełniając je nowymi sakhi i zagajnikami. Wielbiciele będą 
wychwalać to miejsce jako Nowe Vrindavan (Nava Vrindavana). Po-
nieważ to miejsce jest jak wyspa, mędrcy będą nazywać je Navadvipa. 
Na moje polecenie, wszystkie święte miejsca będą tu rezydować. Po-
nieważ Ty stworzyłaś to miejsce dla Mojej przyjemności, będę tu żył 
wiecznie.
- Ci ludzie, którzy przybędą tu i będą wielbić Nas, z pewnością osią-
gną Naszą wieczną służbę w nastroju sakhi. O droga Radho, tak jak 
Vrindavana, to miejsce jest niesłychanie czyste. Jeżeli ktokolwiek 
przybywa tutaj chociaż raz, osiągnie rezultat udania się do wszystkich 
świętych miejsc. Szybko osiągnie służbę oddania, która Nas zadowo-
li.
Pan Siva kontynuował:
- O najbardziej szczęśliwa Parvati, mówiąc to, Kryszna, Pan Radhy, 
wtopił się w ciało Radhy i zaczął rezydować tam wiecznie. Widząc tą 
formę sat-cit-ananda, na zewnątrz o jasnej cerze, ale wewnątrz jako 
Sam Kryszna, Lalita porzuciła swą piękną formę, po to aby służyć 
Gaurandze. Przyjęła męską formę, aby odpowiednio otrzymać uczu-
cie Gaurangi. Widząc to Lalita przyjęła taką formę, Visakha i wszyst-
kie inne sakhi również nagle przyjęły męskie postacie.
- W tym czasie burzliwa wibracja – Jaya Gaurahari! – wypełniła czte-
ry kierunki. Od tamtego czasu wielbiciele nazywają tą postać Kryszny, 
Gaurahari. Ponieważ Radha jest Gauri (jasna), a Kryszna jest Hari, 
kiedy się tak razem połączyli w jedną formę, nazywają się Gaurahari.
Od tego czasu, lotosooka, grająca na flecie, zgięta w trzech miejscach
forma Kryszny i lotosooka postać Radhikadevi pozostali połączeni 
w jedną formę.
- O Parvati, w szczęśliwej Vrindavanie, Radha stoi po lewej stronie 
Kryszny i ciągle Go zadowala. Podobnie, w Navadvipie Kryszna bie-
rze Radharani do Swojego serca i obdarza Ją szczęściem. Tak jak we 
Wrindavan sakhi pod kierownictwem Lality służą Radzie i Krysznie 
w swoich własnych formach, również w Navadvipie sakhi pogrążone 
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w szczęściu służą Gaurahari jako Jego wielbiciele. Radha i Kryszna to 
Gaura, a Vrindavan to Navadvipa.
- Ta niska osoba, która rozróżnia pomiędzy Vrindavana, a Navadvipa 
lub pomiędzy Radha-Kryszna, a Gaurangą będzie przeszyta moimi 
strzałami i doświadczy bólu w najgorszych piekłach do czasu unice-
stwienia wszechświata.”
- O Parvati, opisałem tobie powód pojawienia się Navadvipy. Kiedy tę 
narrację słucha ludzkość, usuwa ona wszelkie grzechy i obdarza służ-
bą oddania. Ktokolwiek wstaje rano i z oddaniem dla Gaury recytuje 
lub słucha tą opowieść o stworzeniu Navadvipy z pewnością osiągnie 
Gaurange.
- Nawet teraz wielbiciele, ale nie ci którzy nie posiadają wiary, mogą 
ujrzeć sat-cid-ananda postać Pana Gaurangi w Navadvipie. Poprzed-
nio podczas tańca rasa we Vrindavan ujrzałem Kryszne, Pana tańca 
rasa i tego, który oszałamia Kupidyna, jako Gaurange. Ten sam Pan, 
Kryszna Caitanya pojawia się w każdej kalpie i daje żywym istotom 
czystą służbę oddania.
- O Parvati, te poufne tematy, które ci powiedziałem nigdy nie po-
winny być objawiane głupim niewielbicielom. Obdarz tym wielbicieli 
o czystym umyśle. Proszę, powiedz mi teraz, czego jeszcze chcesz wy-
słuchać ?
W ten sposób kończy się Czwarty Rozdział Drugiej Części Sri Caita-
nya Janma-khanda Ananta-samhity.
W Urddhvamnaya-samhicie Pan mówi:
- O Brahmo, podczas rządów Vaivasvata Manu przyjmę złotą postać 
na brzegu Gangesu i obdarzając imieniem Hari, wyzwolę setki i ty-
siące braminów, kszatrijów, wajsjów, candalów i innych niskiej klasy 
ludzi. Udam się do Kancana-grama (Kancana-grama jest starą nazwą 
Katwa, gdzie Pan Caitany przyjął sannyase) i przyjmę sannyase.”
W ten sposób kończy się Drugi Rozdział Navadvipa-dhama-mahat-
mya, Pramana-khanda.
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Rozdział 3
Dowody z Puran

W tym rozdziale ogólnie zaprezentuję dowody z Puran, które glory-
fikują Navadvipe.
Na początku zaprezentuję źródła z Srimad-Bhagavatam. Charakter 
Maharajy Prithu opisany jest w Bhagavatam (4.21.11-12.) jak nastę-
puje:
- Mój drogi Viduro, Król Prithu żył na obszarze ziemi pomiędzy dwo-
ma wielkimi rzekami Gangesem i Jamuna. Ponieważ był bardzo bo-
gaty, wyglądało na to, że cieszy się swoim dobrym przeznaczeniem, 
po to aby wyczerpać rezultaty swoich poprzednich pobożnych czyn-
ności.
- Maharaja Prithu był niepokonanym królem i posiadał berło pano-
wania nad wszystkimi siedmioma wyspami na powierzchni globu. 
Nikt nie był w stanie odmówić jego nieodwołalnym poleceniom za 
wyjątkiem świętych osób, braminów i potomków Boga, Najwyższej 
Osoby (Vaisznawów).
Podany jest tutaj opis planety Ziemi:
- Podobnie odnoga Gangesu znana jako Alakananda płynie z po-
łudniowej strony Brahmapuri [Brahma-sadana], ( Brahmapuri lub 
Brahmapura związana była z Mayapur na początku tej Pramana-khan-
dy. Tak jak w tym opisie, Alakananda również płynie na południe od 
Mayapur, pomiędzy Madhyadvipa, a Godrumadvipa w Navadvipie ) 
i wpływa do oceanu słonej wody na południu. (Bhag. 5.17.9)
Opis pielgrzymki Vidury:
- W ten sposób uszy Vidury przeszyte strzałami dotknęły go w głębi 
serca. Vidura umieścił swój łuk na drzwiach i opuścił pałac swojego 
brata. Nie było mu przykro, ponieważ uważał Mayapur za najwyższą 
( i dlatego zdecydował, że tam się uda). (Bhag. 3.1.16)
- Zaczął podróżować sam, myśląc tylko o Krysznie, przez różne od-
osobnione miejsca gdzie powietrze, wzgórza, ogrody, rzeki i jeziora są 
wszystkie czyste i gdzie formy Nieograniczonego dekorują świątynię. 
W ten sposób posuwał się na przód jako pielgrzym.
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- Kiedy tak przemierzał ziemię, wykonywał proste czynności aby móc 
zadowolić Najwyższego Pana Hari. Jego zajęcie było czyste i niezależ-
ne. Był nieustannie uświęcony poprzez kąpiel w świętych miejscach, 
chociaż ubrany był w strój żebraka i nie miał włosów, które by go de-
korowały ani posłania, na którym by mógł spocząć. W ten sposób był 
zawsze niewidoczny dla swoich różnych krewnych. (Bhag. 3.1.18-19)
- O Panie, Jesteś czysty, dlatego Twoja cera jest jak czyste złoto. Je-
steś usytuowany w własnej siedzibie Sri Navadvipie jako Sri Caitanya 
Mahaprabhu, czyli połączona forma energii i źródło energii. Maya 
jest Twoją wieczną mocą. Ty jesteś niezależny i najbardziej czysty. 
O Sri Gaurango, wiecznie rezydujesz w Mayapur, które manifestuje 
się przez Twoja cit-sakti i nie jest dotykane przez Twoją materialną 
energię. (Bhag. 4.7.26)
Metoda wielbienia odpowiednia dla tej yugi, opisana jest  tymi słowa-
mi (Bhag.11.5.19, 31-34)
Król Nimi zapytał:
- W jakich kolorach i formach pojawia się w różnych yugach (wie-
kach) Bóg, Najwyższa Osoba. Jakimi imionami oraz poprzez jakie za-
sady regulujące wielbiony jest Pan w ludzkim społeczeństwie ?
- O Królu, w ten sposób ludzie w Dvapara-yudze wielbili Pana 
wszechświata. W Kali-yudze oni również wielbią Boga, Najwyższą 
Osobę poprzez wskazówki Pism objawionych. Teraz proszę wysłuchaj 
tego ode mnie.
- W wieku Kali, inteligentne osoby wykonują zbiorowe intonowanie, 
wielbiąc inkarnacje Boga, która ciągle śpiewa imię Kryszna. Chociaż 
Jego forma nie jest czarniawa, jest On Samym Kryszną. Otoczonym 
będąc przez Swoich towarzyszy, sługi, bronie i poufnych przyjaciół.
- Ofiarowujemy nasze pełne szacunku pokłony Jego lotosowym sto-
pom, który jest Panem, o którym należy ciągle medytować. On nisz-
czy zniewagi wobec Swoich wielbicieli. On usuwa strapienia Swoich 
wielbicieli i zaspokaja ich pragnienia. On, siedziba wszystkich świę-
tych miejsc i schronienie wszystkich mędrców, jest godny czci przez 
Pana Sive i Pana Brahme. On jest łodzią dla półbogów, dzięki której 
mogą przekroczyć ocean narodzin i śmierci.” (Bhag.11.5.33.)
- Ofiarowujemy nasze pełne szacunku pokłony lotosowym stopom
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Pana, o których powinno się ciągle medytować. Porzucił Swoje życie 
rodzinne, pozostawiając Swoją wieczną towarzyszkę, którą wychwa-
lają nawet mieszkańcy niebios. Udał się do lasu aby wyzwolić upadłe 
dusze, które zostały umieszczone w iluzji przez energię iluzoryczną.” 
(Bhag.11.5 34.)
Również w Vayu Puranie  Sam Pan mówi o Swoim pojawieniu:
- W Kali-yudze pojawię się w Navadvipie na brzegu Gangesu jako syn 
Sacidevi aby rozpocząć ruch sankirtana. Pojawię się w domu brami-
na, w najlepszej z rodzin bramińskich.
W Agni Puranie jest powiedziane:
- Pojawi się jako Gauranga i będzie bardzo spokojny, z długą szyją, 
otoczony przez półbogów lub wielbicieli.
W Garusa Puranie jest powiedziane:
- W Kali-yudze, wielbiciele porzucą wszystkie inne święte miejsca 
i zamieszkają we Vrindavan lub Navadvipie.
Skanda Purana oznajmia:
- W Kali-yudze, ktokolwiek przyjmuje schronienie w Mayapur i wiel-
bi Mnie, uwolni się od wszelkich grzechów i osiągnie najwyższy cel.
Chwały jakichkolwiek tirtha (świętych miejsc), które są obecne w Na-
vadvipie powiększą się miliony razy w Kali-yudze. Chwały wszystkich 
tirtha wzrosną poprzez towarzystwo Gaurangi, tak jak wartość me-
talu wzrasta poprzez towarzystwo kamienia filozoficznego. Mayapur
to nic innego jak duchowa energia Pana, yogamaya, która powiększa 
szczęście wszystkich.
W Garga-samhicie to miejsce, które niszczy wszystkie grzechy opisa-
ne jest tymi słowami:
- Maya przybywa z Gangadvara, które znajduje się w Bilvanila-ksze-
tra. Jest ona ustalona, wypełniona wieloma miejscami takimi jak Ku-
savarta i usytuowana pośrodku Dhruva-mandala. O królu, atrakcyjna 
Maya-tirtha jest jedną mile na północ od świątyni Pana. Dosiadłszy 
lwa, postać towarzyszki Pana Sivy, Durgi (Bhadrakali), zabójczyni 
Candy i Mundy oraz niszczycielka cierpień rezyduje tam wiecznie. 
Ktokolwiek weźmie kąpiel w Maya-tirtha i wielbi Mayadevi osiąga 
wypełnienie wszystkich swoich pragnień.
W Garga-samhicie Arjuna pyta o Prithu-kunda:
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- Proszę powiedz mi, O synu Devaki, kto jest właścicielem tego pięk-
nego kunda (jeziora), które jest otoczone przez złote rośliny i wypeł-
nione złotymi lotosami ?
Pan powiedział:
- Należy ono do Króla Prithu z dynastii Surya, który w zamierzchłych 
czasach wykonywał niesłychane wyrzeczenia tutaj. O Arjuno, jeże-
li ktoś napije się wody z tego jeziorka uwolniony jest od wszystkich 
grzechów, a jeżeli ktoś wykąpie się w tych wodach udaje się do naj-
wyższej siedziby.
Na północy znajduje się Mathura, która spełnia wszystkie pragnienia 
i która jest gloryfikowana w Varaha i Visznu Puranach. Mathura usy-
tuowana w Simantdvipie jest wychwalana w Padma Puranie następu-
jącymi słowami:
- Ta Mathura jest bardziej pomyślna niż Vaikuntha, ponieważ rezydu-
jąc tutaj przez tylko jeden dzień ktoś rozwija oddanie dla Pana!
W Visznu Puranie jest powiedziane:
- O najlepszy z munich, dwunastego dnia przybywającego księżyca 
w miesiącu Jyesztha, kiedy księżyc znajduje się w konstelacji Mula, 
ktoś kto pości, kąpie się w wodach Jamuny i wielbi Acyute w Mathu-
rze osiąga rezultat wykonania ofiary asvamedha.
W Varaha Puranie, Varaha oznajmia:
- O Vasundharo na niebiańskich, ziemskich czy piekielnych syste-
mach planetarnych nie ma dla Mnie droższego miejsca niż Mathura.
Słysząc jak przemawia Pan, Prithvi, matka ziemia ukłoniła się z sza-
cunkiem i powiedziała następujące czyste słowa. Prithvi rzekła:
- O Panie, dlaczego ignorujesz Puszkara, Naimiszaranya i Varanasi 
aby tylko gloryfikować Mathure?
Varaha odpowiedział:
- O bezgrzeszna ziemio, posłuchaj jak wszystko dokładnie ci teraz 
opiszę. Moje miejsce narodzin, Mathura jest niesłychanie przyjemna 
i miła, jest Mi bardzo  droga. Posłuchaj tego jak wyjaśnię dlaczego 
wychwalam Mathure. To miejsce niszczy wszystkie grzechy, a kto-
kolwiek żyje tutaj osiąga wyzwolenie. Jakiekolwiek rezultaty osiąga 
człowiek podczas miesiąca Magha w Prayaga,  osiąga w Mathurze 
każdego dnia. O matko ziemio, jakiekolwiek rezultaty osiąga osoba 
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podczas miesiąca Karttika w Puszkar, ten sam rezultat jest osiągany 
w Mathurze każdego dnia. Jakiekolwiek rezultaty może osiągnąć oso-
ba rezydując w Varanasi przez tysiąc lat może osiągnąć w Mathurze 
w ciągu chwili.
- Ta osoba, która opuszcza Mathure z powodu atrakcji do innego 
miejsca zostaje oszołomiona przez Moją iluzoryczną energię i błąka 
się w świecie narodzin i śmierci.
- Ktokolwiek słucha lub mówi o chwałach Mathury jest wolny od 
wszystkich grzechów. Wszystkie tirtha na ziemi, włączając oceany 
i jeziora udają się do Mathury, kiedy Janardana kładzie się spać. Na-
wet najgorsi ludzie, którzy rezydują w Mathurze osiągają najwyższy 
cel dzięki Mojej łasce. Nie ma w tym żadnej wątpliwości.
- Jamuna, siostra Yamaraja czczona jest przez wszystkich ludzi. Jeżeli 
ktoś kąpie się w rzece Yamunie, osiąga Moją najwyższą siedzibę i staje 
się chwalebny.
- Ktoś kto umiera w Mathurze po wykonaniu służby oddania dla 
Mnie, bez wątpliwości osiąga cztero-ramienną postać i nie rodzi się 
ponownie na ziemi.
- Visrama-sthana, miejsce gdzie Mahaprabhu odpoczywał po Swoim 
kirtanie, opisane jest w Varaha Puranie jak następuje:
- O Devi, jeżeli ktoś weźmie kąpiel w świętym miejscu nazywanym 
Visranti, które jest znane w trzech światach, będzie wychwalany 
w Mojej siedzibie. Rezultaty jakie ktoś osiąga kąpiąc się we wszyst-
kich tirtha mogą zostać osiągnięte przez ujrzenie Pana, kiedy kładzie 
się spać. O bogini, jeżeli osoba kąpie się w Visrama-tirtha, osiąga re-
zultaty, które są nie osiągalne poprzez wykonywanie ofiar, wyrzeczeń,
medytacji i jogi. Osoba, która widzi Pana podczas snu i okrąża Go 
dwa razy rano, w południe i wieczorem osiąga Visznuloke. Przy Vi-
srama-tirtha znajduje się dwanaście rzadkich świętych miejsc. Jeżeli 
ktoś bierze tam kąpiel, rozdaje jałmużnę, wykonuje japa lub ofiarę,
rezultaty tych czynności  pomnożone są przez tysiąc. Nawet przez pa-
miętanie tych miejsc, osoba uwalnia się od wszelkich grzechów.
Harihara-kszetra i Kasi-kszetra opisane są tymi słowami:
- Maha-Varanasi jest najwyższą siedzibą Pana Sivy. Wiedz, że to miej-
sce, które tłumi wszystkie grzechy jest lepsze niż Kasi.
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W Matysa Puranie jest powiedziane:
- Ponieważ nikt nie jest w stanie otrzymać wyzwolenia za wyjątkiem 
Pana, to miejsce nazywane jest Avimukta. Jakiekolwiek grzechy może 
wykonać mężczyzna lub kobieta umyślnie lub nieumyślnie zmieniają 
się w popiół, kiedy ktoś wkracza do Avimukta-kszetra. To miejsce jest 
lepsze od Tirtharaha Prayaga, ponieważ żywe istoty osiągają tu wy-
zwolenie poprzez bardzo mały wysiłek.
W Linga Puranie jest powiedziane:
- Jeżeli zabójca bramina wejdzie do Avimukta-kszetra, będzie uwol-
niony od tego grzechu poprzez moc tego miejsca, a jeżeli ktoś żyje 
w tym miejscu osiąga pozycję podobną mojej.
W Brahma Puranie jest oznajmione:
- Ktokolwiek wejdzie do Avimukta-kszetra i wielbi linga nie narodzi 
się w tym świecie przez miliard kalp.
W Skanda Puranie jest powiedziane odnośnie Godrumy:
- Ci niezwykli ludzie, którzy żyją w miejscu Pana nazywanym Godru-
ma wyzwoleni są z wszelkich grzechów i osiągają najwyższą siedzibę.
W Garga-samhicie opisane jest Naimikszetra znajdujące się w Ma-
dhyadvipie (gdzie płynie rzeka Gomati), jest ono gloryfikowane w na-
stępujący sposób: 
- Ktokolwiek bierze czysty kurz z brzegu rzeki Gomati jest wyzwolo-
ny z grzechów popełnionych w ciągu tysiąca żyć. Nie ma co do tego 
żadnych wątpliwości. O Królu Videhy, jeżeli osoba kąpie się w Pray-
aga podczas miesiąca Magha, kiedy słońce jest w znaku Koziorożca, 
osiąga rezultaty tysiąca ofiar z konia. Ale jeżeli osoba kąpie się w rzece
Gomati podczas miesiąca Magha, kiedy słońce jest w znaku Kozio-
rożca, osiąga ten sam rezultat pomnożony przez tysiąc. Nawet Pan 
Brahma nie jest w stanie poprawnie wychwalać Gomati-tirtha.
Ktokolwiek kąpie się w Cakra-tirtha (w Naimiszaranya) podczas 
dwunastego dnia księżycowego osiąga siedzibę Wisznu, nawet jeżeli 
popełnił najgorsze grzechy.
W Mahabharacie, Kurukszetra-mahatmya, wielki mędrzec Pulastya 
rzekł:
- O Rajendra, proszę udaj się do Kurukszetra, które spełnia wszystkie 
pragnienia. Przez ujrzenie tego miejsca wszystkie żywe istoty wyzwa-
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lane są z wszystkich swoich grzechów. Ktokolwiek mówi: – Udam się 
do Kurukszetry i będę żył w Kurukszetrze – uwolni się od wszelkich 
grzechów. Jeżeli kurz z Kurukszetry wzniesiony przez wiatr opadnie 
na ciało grzesznika, grzesznik ten osiągnie najwyższą siedzibę.
W Mahabharacie jest powiedziane odnośnie Brahmana Puszkara:
- Święte miejsce Pana Wisznu, Puszkara-tirtha, znane w trzech świa-
tach jest usytuowane na tej ziemi. Szczęśliwe dusze mogą dotrzeć do 
tego miejsca. O synu dynastii Kuru, przy Puszkara-tirtha gromadzą 
się miliardy innych tirtha podczas południa i o zachodzie słońca. 
Adityowie, Vasowie, Rudrowie, Sadhyowie, Marutowie, Gandharvo-
wie i Apsary rezydują tam. Grzechy zarówno mężczyzn jak i kobiet, 
włączając w to grzech powodujący ich narodziny są niszczone po pro-
stu przez kąpiel w Puszkara-tirtha. Tak jak Madhusudana jest orygi-
nalnym Bogiem, tak Puszkara jest oryginalną tirtha.
W Garga-samhicie znajduje się gloryfikacja Bhaluki ( Bhaluka to
niedźwiedź. Jest miejsce o takiej nazwie znajdujące się w Madhyadvi-
pie na południe od Navadvipy.) w nastepujacy sposób:
- W ten sposób król niedźwiedzi, Jambavan, ciągle strzeże południo-
wej bramy z wielkim oddaniem dla Pana.”
W Mahabharacie w związku z Samudragada znajduje się następujące 
stwierdzenie:
- O Królu, wszystkie siedemdziesiąt milionów tirth z tego wszech-
świata obecne są w Sapta Samudra-tirtha.
W Visznu Puranie jest powiedziane:
- Jest to dziewiąta wyspa, otoczona przez ocean.
W Garga-samhicie jest powiedziane odnośnie Vidyanagara:
- Udał się do Vedanagara w Jambudvipie, gdzie rezydują wszystkie in-
karnacje Pism Świętych. Na zgromadzeniu, Sarasvati osobiście z viną 
i książką w ręku śpiewa o wszechpomyślnych cechach Kryszny.
O królu, w wiosce tej gdzie znajdują się Vedy, osiem tala (rytmów), 
siedem svara (melodii) i trzy grama (grup melodii) przebywają osobi-
ście. Mimansa to ręka Wed, astrologia jest okiem, Ayur-veda (medy-
cyna) plecami, Dhanur-veda (sztuka militarna) jest piersią, Gandha-
rva-veda (muzyka) językiem, Vaisesika umysłem, Sankhja intelektem, 
nyaya (logika) fałszywym ego, a Vedanta jest sercem.
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W Garga-samhicie jest wspomniane odnośnie Rukmapura, Rama-
-tirtha:
- O Królu Videhy, pomyślne miejsce gdzie Balarama wykąpał się 
w Gangesie (po zabiciu Kolasury) jest nazywane przez mądrych lu-
dzi Rama-tirtha. Ktokolwiek kąpie się tam podczas Karttika Purnima 
osiąga rezultaty setki razy większe niż kąpiel w Haridvara.
Bahulasva rzekł:
- Powiedz mi jak daleko znajduje się Rama-tirtha od Kusanagara 
i gdzie jest usytuowane?
Narada odrzekł:
- O Królu, mędrcy mówią, że Rama-tirtha znajduje się w odległości 
trzydziestu dwu mil na północny-wschód od Kusanagara, trzydzie-
ści dwie mile na północny-zachód od Koladvipy, dwanaście mil na 
południowy-wschód od Karnakszetra. Jest oddalona na sześć mil od 
Vriddhakesi i Bilvakesavana od wschodu.
Był sobie król w Navadvipie o imieniu Drishasva, który zawsze śmiał 
się ze zniekształconego ciała Lomasa Muniego. Mędrzec przeklnął 
go:
- O okrutny umysłowo, staniesz się groźnym demonem z twarzą świ-
ni.
- Dzięki przekleństwu mędrca, król narodził się jako demon z twarzą 
świni. Później, kiedy Balarama zabił demona o imieniu Kola, demon 
porzucił to ciało i osiągnął wyzwolenie. Wtedy Balarama w otoczeniu 
swoich ministrów takich jak Uddhava, udał się do Jahnu-tirtha, gdzie 
Ganges pojawił się z prawego ucha Jahnu Muniego po tym jak mę-
drzec połknął rzekę. W ten sposób Ganges przyjął swą nazwę Jahnavi, 
pojawiwszy się ponownie z ucha wielkiego bramina Jahnu Muniego. 
Po rozdaniu jałmużny braminom z tych okolic, Balarama spędził tam 
noc wraz ze Swoją świtą.
- Wtedy udając się na zachód, zjawił się w miejscu do jedzenia, któ-
re jest drogie Pandanom i spędził tam noc. Pan Balarama z przepy-
chem nakarmił tam braminów i rozdał im wiele rzeczy w prezencie. 
Potem udał się wraz ze Swoimi towarzyszami do miejsca oddalonego 
na osiem mil, gdzie wielki wielbiciel Manduka w swoich ostatnich 
dniach życia wykonywał wyrzeczenia z pragnieniem osiągnięcia łaski 
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Pana. Balarama umieścił Swoją dłoń na głowie tego wielbiciela i po-
wiedział mu, że może poprosić o błogosławieństwo.
Manduka rzekł:
- O Panie, jeżeli jesteś zadowolony, a ja jestem odbiorcą Twojej łaski, 
proszę, wygłoś Bhagavata Purane,  pisma które niszczą błędy  Kali-
-yugi i które zostało wypowiedziane z ust Sukadevy.
Balarama odrzekł:
- Wiedz to na pewno, że kiedy Gauranga pojawi się w Kali-yudze, 
boski przekaz Bhagavatam będzie nauczany.
O Rudradvipie wspomniane jest w Garga-samhicie w następujący 
sposób:
- Na północy znajduje się święte miejsce znane jako Nila-lohita-
-kszetra. Pan Siva z tym właśnie imieniem Nila-lohita tam rezyduje. 
O Królu Videhy, wszyscy devatowie, muni, siedmiu riszich
i Marutowie są tam obecni. W tym miejscu Rawana, który napełnił 
strachem trzy światy, wielbił Sive i osiągnął niesłychane moce. O Kró-
lu, jakiekolwiek rezultaty ktoś osiąga przez udanie się na Kailasa, osią-
gnie setki razy więcej przez ujrzenie Nila-lohita Sivy.
W ten sposób kończy się Trzeci Rozdział Navadvipa-dhama-mahat-
mya, Pramana-khanda.
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